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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)
1.

WYMAGANIA OGÓLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem inwestycji jest:
WZMOCNIENIE STROPU W POMIESZCZENIU SERWEROWNI MJ W BUDYNKU URZĘDU MIASTA
USTROŃ, USTROŃ, UL. RYNEK 1 , PGR NR 4794/1
1.1.2 Cel Specyfikacji Technicznej (ST)
Celem specyfikacji technicznej jest uzupełnienie dokumentacji projektowej obiektu za pomocą opisów
technicznych, pozwalających na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
w szczególności w zakresie wymagań jakościowych i warunków technicznych wykonania i odbioru robót
oraz ustalenie podstawy wyceny tych robót.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)
Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy odczytywać
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót dla kubaturowych obiektów budownictwa wielorodzinnego oraz z uwagi na obszerność
i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakościowo
i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegółowego opisu
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego realizacji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad
wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności
poczynając od najważniejszego kryterium:
• Dokumentacja Projektowa
• Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie poprzez
przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacji technicznych
jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje kryteriów jakościowych
ostrzejszych niż te Normy
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujętych
zarówno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych – przywołanych w niniejszej
specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Dokumentacją Projektową i Normami aktualnymi
przywołanymi w ST
• Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą zachodzić
pomiędzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy Warunkami
Technicznymi o których mowa wyżej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny
być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do
robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych
względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót.
1.2.1 Zakres i opis zamierzenia projektowego
WZMOCNIENIE STROPU W POMIESZCZENIU SERWEROWNI W BUDYNKU URZĘDU MIASTA USTROŃ
Zakres robót wykończeniowych objętych opracowaniem:
a) ścianki działowe – gipsowo-kartonowe gr. 16,5 cm z wytłumieniem akustycznym o odporności ogniowej
EI30,
b) podłogi i posadzki – posadzka antystatyczna, homogeniczna o właściwościach rozpraszających,
c) tynki – systemowe gipsowe na ściankach g-k,
d) okładziny – słupy drewniane istniejące obłożone płytami gipsowo-kartonowymi o odporności ogniowej
EI60 , w poziomej części sufitu istniejący sufit podwieszony kasetonowy należy wymienić na płyty gips.kartonowe EI30 ,
e) izolacje przeciwwilgociowe:
- poziome: na istniejącym stropie podłogi oraz pod warstwą ocieplenia sufitu - folia paroizolacyjna ,
f) izolacje termiczne – wełna mineralna gr. 15 cm na stelażu sufitu podwieszonego z płyt gips.-karton. ,
g) malowanie – gipsowe systemowe w kolorze białym .
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Szczegółowy zakres konserwacji i odtworzenia stolarki okiennej został określony w dokumentacji projektowej
i w przedmiarze robót.
1.3 Wyszczególnienie prac towarzyszących
Przed przystąpieniem prac należy wykonać harmonogram robót w związku z wykonaniem robót.
Przed przystąpieniem do robót podstawowych należy wykonać następujące roboty towarzyszące
i tymczasowe:
wyznaczyć pac budowy i dojścia
zabezpieczyć teren budowy
ogrodzić plac budowy (ZAWARTE W KOSZTACH POŚREDNICH WYKONAWCY ROBÓT)
1.4 Informacja o terenie budowy
Obiekt jest wykonany w technologii tradycyjnej.
1.5 Organizacja robót, przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 2 egz. dokumentacji projektowej i ST.
Teren budowy, rozbiórki należy zabezpieczyć poprzez wygrodzenie od pozostałej części terenu
z uwzględnieniem dojazdu dla sprzętu budowlanego oraz składowania materiałów budowlanych.
Powyższe należy dokonać za pośrednictwem protokółu przekazania placu budowy wykonawcy.
Zamawiający uzgodni obszar przeznaczony pod plac budowy.
Budynki tymczasowe i składowanie materiałów na placu budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie
(kontrakcie) o wykonanie robót, wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia
ścieków.
1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej
i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności
powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących Właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych
urządzeń w obrębie Placu Budowy. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy
i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
1.7 Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane,
aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym,
b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
- możliwością powstania pożaru.
1.8 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony p-poż
Pracownicy dopuszczeni do robót budowlanych winni zostać pouczeni o konieczności stosowania środków
ochrony osobistej oraz bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
W zakresie warunków p-poż. wykonawca będzie utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w pełni
sprawne, zgonie z przepisami przeciwpożarowymi.
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1.9 Warunki dotyczące organizacji ruchu
Nie dotyczy.
1.10 Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inwestorowi projektu zabezpieczenia placu budowy,
z akceptacją Zamawiającego teren należy wydzielić i oddzielić plac budowy od reszty.
Utrzymywać ład i porządek na terenie placu.
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych.
1.11 Zabezpieczenie chodników i jezdni
Nie dotyczy.
1.12 Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót :
Dział – Roboty budowlane – kod CPV : 45000000-7
Grupa I – Przygotowanie placu budowy – kod CPV: 45100000-8
Klasa – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych – kod CPV 45110000-1
Kategoria – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne – kod CPV 45111000-8
Kategoria – Roboty na placu budowy – kod CPV 45113000-2
Grupa 4 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych – kod CPV: 45400000-1
Klasa – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej – kod CPV 45420000-7
Kategoria – Roboty w zakresie stolarki budowlanej – kod CPV 45421000-4
Klasa – Tynkowanie – kod CPV 45410000-4
Klasa – Roboty malarskie i szklarskie – kod CPV 45440000-3
Kategoria – Roboty malarskie – kod CPV 45442100-8
Klasa – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe – kod CPV 45450000-6
1.13 Określenia podstawowe
Podstawowe określenia w powyższym zakresie robot nie występują poza : określeniem dotyczącym
materiału jak Certyfikat zgodności, deklaracja zgodności wyrobu oraz opisu przedmiotu zamówienia czyli
dokumentacji projektowej Instrukcji technicznej obsługi w przypadku zastosowania urządzeń technicznych.
Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający,
że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające
na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych,
dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności z: projektów budowlanych,
programu prac konserwatorskich, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia.
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury,
wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;
1.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach;
1.3. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne,
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;
1.4. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
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1.5. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy
czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;
1.6. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;
1.7. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych;
1.8. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego;
1.9. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby,
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu;
1.10. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
1.11. właściwym organie – należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo Budowlane;
1.12. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.
932 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 768);
1.13. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu;
1.14 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy,
we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości
od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie
w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub
pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i
władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli
wymagają tego odpowiednie przepisy.
1.15. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
1.15.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do
akceptacji następujących dokumentów:
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1) projekt organizacji robót,
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakości.
1.15.2 Projekt organizacji robót
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz
harmonogramem robót. Powinien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót
1.15.3 Organizacji zaplecza budowy
Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć m.in. budowę, urządzenie i utrzymanie biura zarządzającego
realizacją umowy na podstawie uzgodnień z Zamawiającym.
Zamawiający może również udostępnić część pomieszczeń w budynku dla potrzeb Wykonawcy w czasie
realizacji umowy a również umożliwić korzystanie z pomieszczeń sanitarnych.
1.15. 4 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające
z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w
terminie określonym w umowie.
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzi szczegółowy harmonogram robót i finansowania.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy
do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków
umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w
zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.
1.15.5 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić
do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich
wymagań sanitarnych.
1.15.6 Program zapewnienia jakości.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości
będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
zarządzającemu realizacją umowy;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku
materiałów.
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie
transportu i przechowywania na budowie
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
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- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu
i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu
1.16 Dokumenty budowy
1.16.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
związane z zarządzaniem budową.
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden
po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych
dopisków.
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawcę,
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia
zarządzającego realizacją umowy
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub
wykonania robót zamiennych;
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich
ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały
przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postępie robót.
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny
być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie
decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
1.17. Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też:
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;
b) Pozwolenie na budowę ;
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
f)
Protokoły odbioru robót,
g) Opinie ekspertów i konsultantów,
h) Korespondencja dotycząca budowy.
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1.18. Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w
dowolnym czasie i na każde żądanie.
1.19. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych,
wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na
kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.
1.20. Rysunki robocze
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma
on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych.
Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania
i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności
ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie.
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo
reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak,
by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki
sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych
specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie,
zawierające następujące informacje:
1) Nazwa inwestycji:
2) Nr umowy:
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu
4) Tytuł dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element
Data przekazania o ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą
przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są
zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi
elementami.
Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych
dokumentów przez nadzór autorski.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Wykonawca co najmniej na 21 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robot przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
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wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych materiałów z odpowiednimi świadectwami badań oraz
próbek. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań poszczególnych partii materiałów , celem
spełnienia wymagań S.T w czasie wykonywanych robót. Przechowywanie składowanie materiałów :
Wykonawca zapewni tymczasowe składowanie wszelkich materiałów składowanych zgodnie z wymogami
dla poszczególnego asortymentu. Miejsce składowania może znajdować się na terenie placu budowy w
miejscu uzgodnionym i wyznaczonym do tego celu.
Stosowane materiały Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie zastosowane materiały, elementy
budowlane i urządzenia posiadały wymagania określone w art. 10 ustawy Prawa budowlanego.
2.2 Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Tymczasowe
miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.
Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.
2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymogom określonym w
art.10 ustawy „Prawo budowlane’ oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji
o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a
także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.
2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskały
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiały i elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko
i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.
2.5 Wariantowe stosowane materiały
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidują wariantowe stosowanie materiałów i
elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Zaakceptowany przez powyższe osoby materiał, element budowlany oraz urządzenie może być użyte
do robót budowlanych.
2.6 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją
umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiązki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i
innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na własny koszt.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach
określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie
z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
2.7 Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót
wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żebyte
instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed
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uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze
rozpoczęcia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiającego.

3.0 ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają
moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca
robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

4.0 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie
robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu
realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego
użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Rusztowania i zabezpieczenia poręczone wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań
systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i stabilności .
Obciążenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie większe niż 1.5 kN/m2.

5.0 TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających
z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu
budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
Powyższe wymogi do uzgodnienia z inspektorem nadzoru
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5.1 Transport poziomy
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń
przewożonych materiałów i elementów oraz urządzeń.
5.2 Transport pionowy
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu poziomego ustalonych w specyfikacjach
technicznych, przy braku takich ustaleń Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru.

6.0 WYKONANIE ROBÓT
6.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli
wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby
będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych
przez wykonawcę.
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś
w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie
na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia
tych punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa
się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.
Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakość wykonania robót,
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, ST, pozwoleniem na budowę lub decyzją
na prowadzenie robót, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym,
wymogami norm branżowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robót,
jak również za zminimalizowanie utrudnień związanych z prowadzonymi pracami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w D.T.
1) W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów ujętych w pkt . 12 niniejszej specyfikacji,
ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury Dz.U nr 120 poz.1126 z 2003 r. oraz Rozporządzenia MBiPMB z 28 III 1972 r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.
2). Rozpoczęcie robót winno być poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu budowy.
6.2 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.
Uprzątnięcie terenu stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

7.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.1. Zasady ogólne
POSTANOWIENIA OGÓLNE
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7.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i
28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiającego winny
zapewniać:
a) W zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe,
bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska,
ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród.
b) Warunki użytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów, a w szczególności w zakresie oświetlenia,
zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania i wentylacji.
c) Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne,
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich
d) Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności:
- zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
- ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych
na pobyt ludzi, ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia
elektryczne i promieniowanie, ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
7.1.2.Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych możliwe jest tylko w przypadkach szczególnie
uzasadnionych. Przypadki takie wynikać mogą z kształtu i wymiarów działki budowlanej, zagospodarowania
terenu sąsiedniego albo niemożliwości spełnienia obecnie obowiązujących przepisów technicznobudowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, powodujących
ograniczenie dostępności obiektów budowlanych dla osób niepełnosprawnych dotyczy obiektów
wymienionych w art. 5 ust. l pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektów użyteczności publicznej.
7.1.3.Wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych należy do kompetencji organu
państwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , który wydał pozwolenie na
budowę. Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych poprzedzone musi być
wydaniem upoważnienia przez właściwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepisów
techniczno-budowlanych , od których miałoby zostać wydane odstępstwo.
7.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych
i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być używana
lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.
Wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeżone jest jako dobro niematerialne
prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwiązań, na które
Zamawiający uzyskał zgodę dla konkretnego obiektu, stanowiłoby naruszenie takich praw autorskich.
Autor (autorzy) może dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich korzystających z tych dóbr.
Jeżeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie tajemnicy zawodowej , to każde naruszenie
tych zastrzeżeń spowodować może dochodzenie z tego tytułu roszczeń na drodze postępowania sądowego
w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami l prawami ochronnymi
wymagać będzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwiązań.
7.1.5.Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych ,
odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami.
7.1.6.Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją
Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie deklaracje zgodności,
certyfikaty, atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę
postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru.
Zastosowane materiały i wyroby budowlane, muszą spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych – rozdział 2 – (Wprowadzenie do obrotu lub udostępnianie na
rynku krajowym wyrobów budowlanych):
Art.. 4.
Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli nadaje się
do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom
użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że jego właściwości użytkowe umożliwiają
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma on być zastosowany w
sposób trwały, spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
Art. 5.
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1. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną
techniczną, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym wyłącznie zgodnie
z rozporządzeniem Nr 305/2011. Wzór oznakowania CE określa załącznik II do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w
zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i
uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).
2. Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres koegzystencji, o
którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i dla którego nie została wydana europejska
ocena techniczna, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został
oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy.
3. Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o
których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, może być udostępniany na rynku krajowym,
jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie
podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w
przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem
budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i
bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania.
Art. 8. 1. Oznakowanie znakiem budowlanym umieszcza się na wyrobie budowlanym, dla którego producent
sporządził, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację właściwości użytkowych wyrobu
budowlanego, zwaną dalej „krajową deklaracją”. Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego,
zadeklarowane w krajowej deklaracji zgodnie z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu lub krajową
oceną techniczną, należy odnieść do tych zasadniczych charakterystyk, które mają wpływ na spełnienie
podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu.
Informacje o właściwościach użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do zasadniczych
charakterystyk tego wyrobu można podać wyłącznie, o ile zostały określone w krajowej deklaracji.
1a. Przez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia znaku budowlanego na wyrobie budowlanym producent
ponosi odpowiedzialność za zgodność tego wyrobu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi,
wymaganiami określonymi w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych, mającymi zastosowanie do
tego wyrobu.
2. Wyrób budowlany wytwarzany tradycyjnie, na określonym terenie przy użyciu metod sprawdzonych w
wieloletniej praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania, zwany dalej „regionalnym wyrobem
budowlanym”, może być oznakowany znakiem budowlanym, na wyłączną odpowiedzialność producenta.
3. O uznaniu, że dany wyrób budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, orzeka, w drodze decyzji,
na wniosek producenta, właściwy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.
4. Oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest dopuszczalne wyłącznie po
uzyskaniu decyzji, o której mowa w ust. 3, oraz wydaniu, przez producenta, na jego wyłączną
odpowiedzialność, oświadczenia, że wyrób budowlany został wytworzony w sposób, o którym mowa w ust.
2, i nadaje się do stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
5. (uchylony)
5a. Kopię krajowej deklaracji dostarcza się lub udostępnia w wersji papierowej lub elektronicznej odbiorcy z
każdym wyrobem udostępnianym na rynku krajowym.
5b. Wraz z krajową deklaracją dostarcza się lub udostępnia kartę charakterystyki lub informacje o
substancjach zawartych w wyrobie budowlanym, o których mowa odpowiednio w art. 31 lub art. 33
rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L
396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem REACH”.
7.2 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, obejmuje :
- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,
- dziennik budowy
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
- operaty geodezyjne,
- książkę obmiarów robót,
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne,
protokoły dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
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Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostępnianym do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

8.0 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1 Rodzaje odbiorów
Wymagania ogólne. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego
Robót. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu do tych robot, do
których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy zapisane do dziennika
budowy Kontrola i badania w trakcie robót sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót
zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Przyjęto, że odbiór robót polegać będzie etapom odbioru.
8.2 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
Odbiór robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają
zakryciu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
- protokół odbiór robót zanikających
- atesty i certyfikaty, deklaracje zgodnosci zastosowanych materiałów
8.3 Odbiór częściowy i odbiór etapowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót: stan zerowy, stan surowy,
stan wykończeniowy wewnętrzny, stan wykończeniowy zewnętrzny.
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną.
Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonać należy w czasie
projektowania organizacji robót.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
8.4 Odbiór końcowy
Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie
o wykonanie robót budowlanych.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy – sporządzając : Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i
usterek do usunięcia przez Wykonawcę.
8.5 Odbiór po okresie rękojmi
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:
a) umowy o wykonanie robót budowlanych ,
b) protokołu odbioru końcowego obiektu,
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego ,
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.
8.6 Odbiór ostateczny – pogwarancyjny
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
8.7 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
1/. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
2/. Dokumentację powykonawczą,
3/. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
4/. Recepty i ustalenia technologiczne ,
5/. Dziennik budowy, książkę obmiarów ,
6/. Wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych ,
7/. Protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu ,
8/. Deklaracje zgodności lub certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” ‘
9/. Dokumentację robót towarzyszących i protokoły odbioru tych robót ,
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10/. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11/. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9.0 ROZLICZENIE ROBÓT
Zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

10.0 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY
10.1. Zabezpieczenie Placu Budowy
9.2.1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonać:
Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.
- dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery
ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),
- uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu każdego elementu Robót i doprowadzić go do stanu
pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji Placu Budowy.
10.2. Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany:
- wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót,
- wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające
dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spełniać określone wymagania:
- zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, numerze
pozwolenia na budowę; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy,
Projektantów; numery telefonów alarmowych
- posiadać wymiary 90 x 70 cm,
- napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i
cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm,
- tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m.
Ogłoszenie powinno zawierać:
- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych,
- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,
- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

11.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na polskie Normy (PN), przepisy branżowe,
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i
wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni
przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajów Unii Europejskiej lub beneficjentów programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie
prawodawstwo.
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowiązującymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu Robót
określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
11.1. Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 1202 - Obwieszczenie Marszałka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
– Prawo budowlane).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 799)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r. , poz. 1570).
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. – o ochronie zabytków (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187)
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11.2. Rozporządzenia:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

11.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie,
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
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I.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
(SST) – B 01.01 – Roboty rozbiórkowe i demontażowe
KOD CPV 45111000-8
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót
rozbiórkowych, demontażowych.
Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót należy, wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, a także zainstalować
odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych musza być dokładnie zaznajomieni z ich zakresem.
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie
przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy zatrudnieni
przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzież
robocza hełmy, okulary i rękawice ochronne.
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych musza być w sposób
odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejścia i objazdy wyraźnie oznakowane.
Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być zabezpieczani pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwałych elementów budynku.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robot objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
przygotowanie miejsca robót do procesu budowlanego.
Zakres prac:
- rozbiórka okładzin z płyt g-k, izolacji z wełny, rusztu metalowego,
- rozbiórka ścianek działowych z g-k,
- rozbiórka drzwi wewnętrznych,
- rozbiórka istniejącej posadzki wraz z warstwami podkładowymi i izolacjami,
- wykonanie gniazd w ścianach dla robót konstrukcyjnych,
- usuniecie gruzu i wywóz materiałów z rozbiórki i demontażu.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:
− roboty budowlane – wszystkie prace budowlane wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,
− Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
− wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
− procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wyko nuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi
i instrukcjami,
− ustalenia projektowe – dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące
roboty niezbędne do jego wykonania
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektowa
SST i poleceniami inżyniera projektu.

2.0 MATERIAŁY
2.1 Materiały dla robót rozbiórkowych
W związku z planowaną odbudową budynku w nowej lokalizacji materiały z rozbiórki projektuje się
wykorzystać do projektowanej budowy. Materiały do odbudowy wskazane zostały w ekspertyzie stanu
technicznego. Wbudowanie elementów rozbiórkowych może nastąpić na podstawie dokumentacji
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dopuszczenia do jednostkowego zastosowania.
Ponadto w związku z projektowaną rozbiórką powstaną odpady które należy zagospodarować jako:
– odpady do recyclingu,
– odpady do utylizacji.
Zagospodarowanie odpadów rozbiórkowych z zasadami i w sposób przewidziany w przepisach ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. t.j. z 2018 r. poz. 992, 1000.).
W trakcie rozbiórki materiały należy rozdzielać na wyszczególnione grupy i systematycznie
zagospodarowywać.

3.0 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu
wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z
transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno
do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4.0 TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę.
Należy teren budowy odgrodzić.
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem
i przesuwem.
Transport gruzu i materiałów z rozbiórki przewidziano na 6 km w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.0 WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót :
Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót należy, wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, a także zainstalować
odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych musza być dokładnie zaznajomieni z ich zakresem.
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych
robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych
powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice
ochronne.
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych musza być w sposób
odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejścia i objazdy wyraźnie oznakowane. Robotnicy
pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być zabezpieczani pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwałych elementów budynku.
5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
5.3 Wywóz i utylizacja odpadów (gruzu, elementów drewnianych, papy, blachy, tworzywa sztucznego itp.).
Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy.
Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach.
Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych
partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów). Przewoźnik powinien posiadać uprawnienia
wymagane dla transportu odpadów. Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu, zgodnymi z wymogami
prawa.
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6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami
w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.

7.0. OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót.

8.0. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte B 01.01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających..

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ustalenia ogólne:
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

10.0

PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 r. , poz. 1202 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo
budowlane).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz 177)
Dz. U. z 2002r. Nr 75 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.
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II.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
(SST) – B 02.01
Zabezpieczenie placu budowy i rusztowania
KOD CPV 45113000-2
KOD CPV 45262100-2
1.0 WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
zabezpieczenia placu budowy – ustawienie i demontaż rusztowań wewnętrznych i zewnętrznych,
zabezpieczenia budynku i wykonanie ogrodzenia placu budowy.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robot objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonania robót zabezpieczających z późniejszą rozbiórką zabezpieczeń po wykonaniu budowy obiektu
budowlanego.
Zakres robót:
B 02.01.01
B 02.01.02
B 02.01.03
B 02.01.04
B 02.01.05

Ustawienie i rozebranie rusztowań zewnętrznych
Wykonanie i rozebranie potrzebnego wygrodzenia, wydzielenia tymczasowego (na czas
przebudowy i remontu budynku)
Zabezpieczenie okien, drzwi na czas wykonywania robót – osłony folią
Zabezpieczenie podłóg na czas robót związanych z wymianą okien i drzwi
Transport wewnętrzny na placu budowy

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 projektowa
SST i poleceniami inżyniera projektu.

2.0 MATERIAŁY
2.1 Folia pcv ochronna i taśma – osłony okien i drzwi
Folia pcv ochronna grubości 0,2 mm i 0,3 mm i taśma samoklejąca.
2.2 Drewno
Do daszków ochronnych zastosowano drewno iglaste zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi,
szkodnikami biologicznymi.
Słupki drewniane i deski powinny być w miarę równe, deski klasy III, słupki z krawędziaków kl.III.
2.3 Łączniki
2.3.1 Gwoździe
Należy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.4.2 Wkręty do drewna
Należy stosować wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
2.4.3 Środki do ochrony drewna zgodnie z decyzją nr2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989r.
2.4.Rusztowania
Rusztowanie stalowe wg systemowego rozwiązania danego producenta, posiadającego odpowiednie atesty i
certyfikaty.
2.4.1 Stosowane rusztowania powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia.
Każdorazowo rusztowanie musi być dopuszczone do użytkowania przez uprawnione osoby nadzoru
technicznego.
Wymagane są również przeglądy okresowe zgodnie z warunkami określonymi dla danego typu
rusztowania.
21

Rusztowania powinno być zabezpieczone siatkami ochronnymi .
2.4.2. Informacje techniczne
2.4.3 Rusztowanie systemowe
Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki, konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone
poprzez wymiary elementów rusztowania, służącą do utrzymywania osób,
A/ Schemat rusztowania systemowego

hs - wysokość przęsła
ws- szerokość przęsła
ls - długość przęsła
1. stężenie płaszczyzny pionowe: zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym lub bez, otwarte ramy,
ramy drabinowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry
stężeń oraz inne elementy używane jako wzmocnienie pionowo
2. stężenie płaszczyzny poziomej: ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy
poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome
3. słupek poręczowy; rura z łącznikami umożliwiająca zamontowanie poręczy na ostatniej kondygnacji
rusztowania
4. stężenie wspornika rura zakończona łącznikami służąca do podparcia wsporników rozszerzających
rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia konstrukcyjnego
5. węzeł : miejsce rozłącznego połączenia dwóch lub więcej elementów rurowych,
6. Stężenie wzdłużne
7. Stojak: element pionowy
8. Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzący kat prosty z elewacją budynku
9. Podłużnica: poziomy element zazwyczaj równoległy do elewacji budynku, zgodny z kierunkiem
dłuższego wymiaru rusztowania
10. Odciąg: element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku
11. Pomost: jeden lub więcej podestów, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami
12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nośnej, służący do
układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych
13. Podłużnica wzmacniająca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkód typu przejścia nad
przejazdami , daszkami itp. o rozpiętości większej niż 3m ( w rusztowaniach systemowych )
14. Podstawka: sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię
15. Fundament
16. Dźwigar mostujący: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenosząca obciążenie, i
mogąca stanowić cześć konstrukcji rusztowań
17. Rama pozioma: element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, składający się
z dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami
18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu
zamontowania odciągu
19. Rama pionowa: główny element pracujący po zmontowaniu rusztowania w pozycji pionowej,
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składający się z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami
20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach
komunikacyjnych – zabezpieczają rusztowania przed upadkiem z wysokości przedmiotów i materiałów
budowlanych
21. Poręcz główna
22. Poręcz pośrednia
23. Bortnica : krawężnik
24. Zabezpieczenie boczne
25.Podstawka śrubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji
26. Złącze: element używany do łączenia dwóch rur złącze krzyżowe :
złącze używane do łączenia dwóch rur przecinających się pod kątem prostym złącze obrotowe:
złącze używane do łączenia dwóch rur przecinających się pod dowolnym kątem złącze równoległe :
złącze używane do łączenia dwóch równoległych rur.
złącze wzdłużne : złącze używane do łączenia dwóch rur współosiowo wzdłuż linii prostej
Instrukcje montażu i eksploatacji rusztowań - zakres stosowania systemu
Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację
techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania , który nie jest
objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada.
Na podstawie zawartych w instrukcji montażu i eksploatacji informacji można ocenić , czy dany przypadek
rusztowania jest rusztowaniem typowym ( mieści się w zakresie stosowania rusztowania )
i budowa tego rusztowania możliwa jest bez sporządzania dodatkowego projektu technicznego.
W takim przypadku należy każdorazowo zapoznać się z instrukcją i elementami systemu przed
rozpoczęciem pracy na danym systemie rusztowania.
W przypadku , gdy budowane rusztowanie nie mieści się w zakresie stosowania danego systemu
(rusztowanie nietypowe ) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania . Projekt techniczny
powinien zawierać szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne.
2.4.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowań
Każde działanie związane z budową i eksploatacją rusztowania należy odpowiednio dokumentować .
Dobrym narzędziem do tego celu jest schemat działań i odpowiednich dokumentów związanych z tymi
działaniami.
Wzorcowy schemat działań i dokumentów przy budowie i eksploatacji rusztowań

Krok 1 - każdorazowo należy określić postać geometryczną rusztowania W przypadku gdy założony
schemat rusztowania pokrywa się ze schematem zamieszczonym w instrukcji montażu i eksploatacji
wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonać szkice i na podstawie tycz
szkiców specyfikację elementów rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniem typowym.
Jeżeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa się z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do
montażu konieczne jest użycie elementów spoza systemu należy wykonać projekt techniczny rusztowania.
Rusztowanie takie nazywamy nietypowym.
Krok 2 - montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu rusztowania,
W celu właściwego i bezpiecznego wykonania montażu monter powinien znać instrukcję montażu dla
danego rusztowania. Jako instrukcję montażu najczęściej stosuje się instrukcję montażu i eksploatacji
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producenta, jednak w przypadku rusztowań o znacznym stopniu skomplikowania konieczne jest
opracowanie instrukcji montażu dla konkretnego rusztowania
Krok 3 - najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny
rusztowania. Po zakończeniu montażu rusztowania wykonuje się jego przegląd przy udziale zamawiającego
i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przeglądu jest sporządzenie protokołu odbioru rusztowania.
Uwaga : rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru
2.4.4 Schemat rusztowania niesystemowego

Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowań podano w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
z dnia 19 marca 2003 r.)
2.4.5 Rusztowanie robocze
Konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości,
służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu;
Do grupy rusztowań roboczych zaliczane są wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokości
zarówno w budownictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być wszystkie typy rusztowań łącznie z
rusztowaniami jezdnymi.
2.4.6 Rusztowanie ochronne
Konstrukcja budowlana, tymczasowa, służącą do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi oraz
przedmiotów;
Do grupy rusztowań ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie służące do wykonywania pracy , lecz
stanowiące zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości . Takimi rusztowaniami są np. rusztowania do prac
dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem
z wysokości.
Istotnym elementem rusztowań fasadowych jest ich zakotwienie. Sposób zamocowania oraz ilość kotew
określają instrukcje montażu poszczególnych systemów rusztowań lub dokumentacja techniczna.
Sprawdzenie zakotwienia polega na porównaniu siatki kotwień ze szkicem, dokonaniu pomiarów siły
wyrywającej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowań typowych zawarte są w
instrukcji montażu. W pozostałych przypadkach powinny być określone w projekcie technicznym. Kotwy na
skrajnych pionach rusztowania powinny być zamocowane w sposób umożliwiający przeniesienie obciążeń
równoległych do ściany. Usytuowanie kotew powinno umożliwiać swobodne poruszanie się po rusztowaniu i
być wykonane możliwe najbliżej węzła rusztowania oraz prostopadle do ściany.Po wejściu na teren budowy
sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej. Wymiary i sposób wygrodzenia tej strefy określono w
przywołanym wcześniej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6.lutego 2003 r. Konieczne jest również
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zwrócenie uwagi na zachowanie porządku na budowie (nieskładowanie materiału i sprzętu montażowego w
ciągach komunikacyjnych lub innych miejscach do tego nie przeznaczonych).
Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne.
2.4.7 Przeglądy doraźne
Przeglądy doraźne przeprowadzać należy zawsze po dłuższej niż 2 tygodnie przerwie w
eksploatacji rusztowania oraz po każdej burzy o sile wiatru powyżej 6° w skali Beauforta (tj. 12 m/s).
Czynności sprawdzające są podobne jak w przeglądzie codziennym i dekadowym
Przegląd powinien być dokonywany komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty i inspektor a nadzoru
budowlanego. Ponadto może być zarządzony w każdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.
Dostrzeżone usterki powinny być usunięte po każdym przeglądzie przed przystąpieniem do pracy. Za
wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki
przeglądów dekadowych i doraźnych powinny być zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujące
przeglądów.
Krok 5 - po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy dokonać kontroli
rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu.
Krok 6 - demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji demontażu
rusztowania i uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontażem.
Krok 7 - każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich
elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.
Przeprowadzenie przeglądu rusztowania przy pomocy powyższego schematu umożliwia dokładne
sprawdzenie wszystkich jego elementów. Jest to swoista lista kontrolna, którą można posługiwać się przy
odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Na bezpieczeństwo pracy monterów rusztowań oraz osób korzystających z rusztowań wpływ ma także
usytuowanie linii energetycznych. Powinny one znajdować się nie bliżej niż:
3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,
5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV,
10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV,
15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110- kV,
30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.
Gdy nie jest możliwe zachowanie tych odległości, linie energetyczne powinny być wyłączone.
Montaż rusztowania w fazie, w której brak jeszcze zabezpieczeń przedc upadkiem z wysokości (balustrad)
powinien się odbywać z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej. Ekipa montażowa powinna być
przeszkolona przed każdym rozpoczęciem robót w zakresie budowy rusztowania i zasad bhp.
Kontrola rusztowania
Najpierw należy sprawdzić stan rusztowań. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów uszkodzonych
mechanicznie, z ubytkami korozyjnymi, z widocznymi pęknięciami.
Nowoczesne rusztowanie musi być w odpowiedni sposób zmontowane, zapewniając stateczność ogólną
konstrukcji. Jest to warunek konieczny, gwarantujący bezpieczne użytkowanie. Stateczność ogólną osiąga
się poprzez spełnienie wszystkich wymaganych w takim przypadku zasad statyki, mechaniki budowli i
wytrzymałości materiałów.
W praktyce montujący rusztowanie musi wypełnić 4 podstawowe warunki, tj. zapewnić:
1. prawidłowe podłoże i posadowienie konstrukcji rusztowania,
2. prawidłowe stężenia pionowe i poziome konstrukcji /modułowa siatka konstrukcyjna systemu
rusztowaniowego zapewniająca prawidłowe węzły i rozłożenie naprężeń, czyli właściwa ilość
elementów stężeniowych oraz sposób i kierunek ich zamontowania/,
3. prawidłowe zakotwienia rusztowań /uwzględniające również nośność podłoża, ścian oraz sposób
wykonania/,
4. prawidłowy rodzaj założonych obciążeń użytkowych /wymagających właściwego opodestowania,
dodatkowego kotwienia ze względu na zawieszenie siatek i plandek zabezpieczających oraz użytkowanie
wciągarek mechanicznych, zsypów itp. /.
Sprawdzenie konstrukcji rusztowania rozpoczynamy od posadowienia. Teren pod budowę konstrukcji
powinien być zniwelowany i zagęszczony. Stopki powinny się opierać całą powierzchnią na podkładach
drewnianych. Należy także sprawdzić, czy długość wykręcenia trzpienia jest odpowiednia i nie przekracza
wartości maksymalnych.
Stateczność rusztowania, a zatem i jego bezpieczeństwo, w znacznym stopniu zależą od prawidłowo
przygotowanego podłoża i posadowienia rusztowania. Czynnościom tym należy poświęcić wyjątkową
uwagę, gdyż nie przygotowane podłoże może spowodować nierównomierne osiadanie konstrukcji
pionowych i doprowadzić do katastrofy.
Podłoże powinno odpowiadać normie PN-81/B-03020. Szczególnego sprawdzenia wymaga podłoże
z płyt chodnikowych czy betonu, gdyż często, zwłaszcza przy starej zabudowie, występują pod chodnikami
miejsca puste lub wypełnione cienką warstwą betonu (zakryte studzienki, naświetla).
Ważna jest też analiza nośności elementów konstrukcyjnych stropów, płyt wspornikowych, balkonów
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czy podestów pośrednich, które stanowią często podstawę budowanych konstrukcji rusztowaniowych.
Obciążenie od konstrukcji rusztowania nie może przekraczać wielkości obciążeń dopuszczalnych
dla danej konstrukcji. Zwiększenie nośności tych podłoży można uzyskać przez właściwe rozłożenie
obciążeń i odpowiednie podparcie.
Następnie należy sprawdzić zgodność siatki konstrukcyjnej z instrukcją montażu dla danego systemu
rusztowań lub z dokumentacją techniczną. Kontroluje się odchylenie od pionu oraz poziomu elementów
konstrukcyjnych, które nie powinno przekraczać wartości dopuszczalnych, oraz rozmieszczenie elementów
konstrukcyjnych (stojaki, rygle, stężenia, podesty).
Rusztowania dla obiektów trudnych, skomplikowanych i wysokich winny posiadać indywidualne
opracowania projektowe, pod względem rozwiązań technicznych, wynikających z analizy statycznej
i konstrukcyjnej. Uwzględniać one powinny ilości, miejsca i kierunki zastosowanych wzmocnień i elementów
konstrukcyjnych przenoszących siły wewnętrzne i zewnętrzne.
Zastosowanie dźwigarów kratowych może spowodować wzrost możliwości przenoszenia obciążeń.
Pozwala także na wykonanie odpowiednich podwieszeń i obejść, uwzględniając warunki architektoniczne
konstrukcji rusztowanej budowli.
Istotnym elementem rusztowań fasadowych jest ich zakotwienie. Sposób zamocowania oraz ilość kotew
określają instrukcje montażu poszczególnych systemów rusztowań lub dokumentacja techniczna.
Sprawdzenie zakotwienia polega na porównaniu siatki kotwień ze szkicem, dokonaniu pomiarów siły
wyrywającej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowań typowych zawarte
są w instrukcji montażu. W pozostałych przypadkach powinny być określone w projekcie technicznym.
Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny być zamocowane w sposób umożliwiający przeniesienie
obciążeń równoległych do ściany. Usytuowanie kotew powinno umożliwiać swobodne poruszanie się po
rusztowaniu i być wykonane możliwe najbliżej węzła rusztowania oraz prostopadle
do ściany.
Liczne awarie, a nawet katastrofy rusztowań, spowodowane niestatecznością całych segmentów konstrukcji
rusztowań, wystąpiły wskutek niewłaściwego kotwienia.
t - odległość pomiędzy pionami stężonymi, Dla l Ł 2,5 m n= 5, Dla l= 3,0 m n = 4
kotwienie za pomocą długich kotew - kotew mocowana do stojaka wew. i zew. Alternatywnie kotwa trójkątna
b - szerokość rusztowania ; H - wysokość rusztowania. Perfect contur 70 - b = 0,739 m; H = 24 m. Perfect
contur 100 - b = 0,970 m; H = 24 m
Stateczność ogólną konstrukcji rusztowań przyściennych zapewniają ponadto elementy kotwiące
konstrukcję z przyległą budową. Literatura i normy krajowe zalecają przyjmowanie wielkości siły odrywającej
kotew do 2,5 kN. Kotwy należy rozmieszczać na całej wewnętrznej powierzchni rusztowań
w taki sposób, aby na każde 16-30 m2 powierzchni znajdowało się przynajmniej jedno zakotwienie.
Kotwienie stosuje się (wg PN), kiedy konstrukcja rusztowania jest czterokrotnie wyższa od mniejszego
wymiaru jego podstawy. Oznacza to, że po wyprowadzeniu pierwszego poziomu rusztowania, jego
dokładnym wypoziomowaniu i rozpoczęciu montażu następnego poziomu, czyli zmontowaniu następnego
rzędu ram, osiągamy w górnej części rusztowania poziom ok. 4,2-4,5 m, na którym należy wykonać
już pierwsze kotwienie.
Przykłady kotwienia prawidłowego i nieprawidłowego oraz rodzajów kotwień
Są dwa podstawowe sposoby kotwienia: za pomocą rury kotwiącej zamocowanej na dwóch słupkach ramy
rusztowania oraz za pomocą dwóch rur w kształcie litery V zamocowanych tylko na słupku wewnętrznym.
Chodzi tu o wpływ często lekceważonych równoległych sił poziomych działających na rusztowanie.
Zaleca się jednak stosowanie pierwszego rozwiązania.
Niezwykle ważne są elementy konstrukcyjne obiektu, do których kotwimy rusztowanie. Należy dokładnie
określić siłę, jaką przenosi jedno zakotwienie i odpowiednio dobrać ilość, rodzaj i siatkę zakotwień. Można
tego dokonać za pomocą przyrządów do badania siły wyciągającej kotew.
Poza dopuszczalnym obciążeniem użytkowym (pionowym) istotną rolę odgrywa w tym przypadku działanie
wiatru na konstrukcję rusztowań. Wzrostowi prędkości wiatru towarzyszy spadek ciśnienia zewnętrznego.
Obowiązująca norma krajowa PN-M47900-2 (p. 2.3.4) odwołuje się do normy wiatrowej
PN-77B/02011,
dla przypadku obciążenia maksymalnego parcia wiatru. Dla parcia wiatru w czasie eksploatacji zaleca się
przyjmowanie ciśnienia 200 N/m2 (p. 2.3.3). Wielkości te dotyczą warunków normalnych i rusztowań
nieosłoniętych.
W przypadku obudowania konstrukcji rusztowania osłonami (siatki ochronne, plandeki, folie) następuje
wyraźna zmiana obciążeń, zwłaszcza w warunkach turbulencji. Szczególnie pulsacje prędkości wiatru,
będące wynikiem zmiennych w czasie obciążeń, powodują zazwyczaj drgania konstrukcji. Maksymalna
energia pulsacji spowodowana przez porywy wiatru występuje co 1-2 minut, odpowiadając częstotliwościom
od 1 do ok. 0,003 Hz. W tym zakresie mogą być wzbudzane odpowiednie drgania konstrukcji rusztowania.
Właściwości działania porywów wiatru zależą od wysokości konstrukcji.
Dla konstrukcji rusztowań w szczególności wpływ wiatru charakteryzuje się powstawaniem i odrywaniem
wirów. Dla częstotliwości odrywania się wirów równej częstotliwości drgań własnych konstrukcji rusztowań
może powstać zjawisko rezonansu. Wówczas konstrukcja drgać będzie z tym większą amplitudą, im
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mniejsza będzie jej sztywność i mniejsze tłumienie, a prędkość wiatru większa, czyli krytyczna. Zmniejszenie
drgań można uzyskać przez zastosowanie tzw. przerywaczy, czyli większej ilości kotwień. Dla obiektów
nieskomplikowanych, w przypadku konieczności zastosowania osłon na rusztowaniach, można posłużyć się
ogólnymi wytycznymi zalecanymi przez producentów rusztowań. Schemat wykonania kotwień dla rusztowań
osłoniętych przyjmuje się jako zagęszczenie kotwień:
dla siatek zabezpieczających  1 kotwienie na 10 m2, a dla plandek ochronnych  1 kotwienie na 5 m2.
Są to oczywiście ogólne i uproszczone wielkości. Ilość kotwień zawsze należy dostosować do warunków
bezpieczeństwa, wynikających z szerszej analizy wpływu obciążeń na konstrukcję rusztowań, zwłaszcza
obciążonych wiatrem. Dla obiektów wysokich i nietypowych, przy stawianiu rusztowań osłoniętych, należy
wykonać analizę statyczną konstrukcji i ustalić ilość, rodzaj i sposób rozmieszczenia zakotwień.
W Polsce znaczenie wiatru jest często niedoceniane. Co gorsza, na dobrze wykonanym przez profesjonalną
firmę rusztowaniu, zakotwionym w sposób tradycyjny (jak dla rusztowania nieosłoniętego), wyko nawcy robót
elewacyjnych z różnych przyczyn zakładają  bez konsultacji, czy powiadomienia firmy montującej
rusztowanie  osłony w postaci siatek czy plandek. Przy braku odpowiedniego umocowania rusztowania
może to doprowadzić do nieobliczalnych w skutkach tragedii. Bardzo ważną sprawą już w fazie
projektowania i później podczas montażu jest zapoznanie się z wielkością obciążeń użytkowych, na jakie
będzie narażona konstrukcja rusztowania. Dużo zależy od kultury pracujących na rusztowaniu firm
budowlanych, aby w odpowiedni sposób korzystały z udostępnionych rusztowań. Firmy montujące
rusztowania w protokole zdawczo-odbiorczym określają każdorazowo wielkości dopuszczalnych obciążeń
podestów. Jeżeli elewacje wykonywane będą z okładzin kamiennych, marmurowych czy nawet z cegły
klinkierowej, możemy być pewni, iż dopuszczalne obciążenie gwarantowane przez producenta w wysokości
2,0 kN/m2 będzie niewystarczające. W takim przypadku należy zastosować podesty o zwiększonej nośności.
2.4.8 Schemat przeglądu rusztowania
Krok 1. Każdorazowo należy określić postać geometryczną rusztowania  rusztowanie typowe lub
nietypowe. W przypadku rusztowania typowego ograniczamy się do dalszych działań wg zapisów w
dokumentacji rusztowania wydanej przez producenta. W przypadku rusztowania nietypowego należy
wykonać obliczenia statyczne, a dla konstrukcji specjalnej  dokumentację techniczną.
Krok 2. Montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu rusztowania.
Krok 3. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny rusztowania,
w wyniku którego następuje przekazanie rusztowania do eksploatacji. Podstawowym
dokumentem tego działania jest protokół odbioru technicznego rusztowania.
Krok 4. Po przekazaniu rusztowania użytkownikowi do eksploatacji należy podjąć działania określone
w instrukcji eksploatacji rusztowania. Instrukcja zawiera między innymi zasady i terminy przeglądów
rusztowania, wielkości dopuszczalnych obciążeń rusztowania itd.
Krok 5. Po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem rusztowania należy
dokonać kontroli rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu.
Krok 6. Demontaż rusztowania należy wykonać wg zasad zawartych w instrukcji demontażu rusztowania
oraz uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontażem.
Krok 7. Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich
elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.
Przeprowadzenie przeglądu rusztowania przy pomocy przedstawionego schematu umożliwia dokładne
sprawdzenie wszystkich jego elementów. Taką listą kontrolną można posługiwać się zarówno przy odbiorze
rusztowania, jak i w przypadku standardowych kontroli bhp.
Istotne jest również użytkowanie sprzętu budowlanego bezpośrednio związanego z procesem budowlanym,
takiego jak: wciągarki mechaniczne, agregaty do tynkowania czy piaskowania, urządzenia wibracyjne i in.
W przyPadku konieczności zastosowania sprzętu, który narażać będzie konstrukcje rusztowań na mające
bardzo duży wpływ obciążenia dynamiczne, należy uzgodnić to formalnie z firmą montującą. Rusztowanie
obciążone ponadnormatywnie w czasie eksploatacji musi być odpowiednio dobrane (istnieje wiele systemów
rusztowań o różnej szerokości ram lub o różnej nośności podestów i całym typoszeregu rygli itp.),
uzupełnione i wyposażone w odpowiednie wzmocnienia konstrukcyjne. Zdarza się, że niedopatrzenie tych
warunków powoduje zdemontowanie rusztowań jako nie nadających się do użytkowania.
Parametry omówione powyżej decydują, czy rusztowanie zachowa projektowaną i wymaganą stabilność.
Nie zawsze jednak ich spełnienie dostrzegalne jest gołym okiem i nawet przy szczegółowym sposobie
przekazania trudne jest do zakwestionowania.
2.4.8 Podesty i piony komunikacyjne
Bezpieczeństwo pracy na rusztowaniu zapewniają właściwie zamocowane podesty robocze, poręcze, burty
oraz odpowiednio rozmieszczone piony komunikacyjne. Rusztowanie powinno być wyposażone w minimum
2 podesty (roboczy i zabezpieczający zamontowany 2 m poniżej podestu roboczego). Podest roboczy
powinien posiadać zabezpieczenia w postaci 2 poręczy zewnętrznych, desek krawężnikowych oraz - w
przypadku odległości rusztowania od ściany obiektu większej niż 20 cm - pojedynczej poręczy wewnętrznej i
deski krawężnikowej wewnętrznej. Piony komunikacyjne rusztowania powinny być tak rozmieszczone, aby
droga dojścia z dowolnego miejsca na rusztowaniu nie przekraczała 20 m.
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3.0 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu
wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych
z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno
do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4.0 TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę.
Należy teren budowy odgrodzić i zabezpieczyć przed osobami postronnymi.

5.0 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Daszki ochronne i ogrodzenie placu budowy
Należy wykonać daszki wzdłuż rusztowania znajdującego się wokół chodników i przejść młodzieży szkolnej i
pieszych.
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią
osiągnięcie odpowiedniej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów.
Rozstaw słupków powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i planem zagospodarowania
terenu budowy.
Deski na pionowych słupkach ogrodzeniowych układać poziomo i przybić minimum dwoma gwoździami.
Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny
stykać się tylko na słupkach w połowie szerokości słupka.
Nachylenie daszków ochronnych wykonać w kierunku remontowanego budynku.
5.2 Rusztowania
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta
albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań powinni posiadać wymagane uprawnienia.
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Inżyniera.
Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Rusztowania powinny:
1/. Posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów.
2/. Posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń.
3/. Zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk roboczych.
4/. Zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku.
5/. Posiadać poręcz ochronną – deska krawężnikowa o wysokości 0,15 m i poręćz ochronną umieszczoną
na wysokości 1,1 m.
6/. Posiadać piony komunikacyjne.
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach, chodnikach, w miejscach przejść pieszych
powinny posiadać daszki ochronne i osłoną z siatek ochronnych.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami w
punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez Inżyniera.
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7.0. OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót.

8.0. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte B 01.01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających..

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ustalenia ogólne:
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

10,0 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 844-3:2002
PN-EN 844-1:2001
PN-82/D-94021
PN-EN 10230-1:2003

Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy
Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna
okrągłego i iglastego
Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi
Gwoździe z drutu stalowego
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III.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
(SST) – B 02.02 – Roboty betonowe
KOD CPV 45262300-4
1.0 WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót betonowych związanych z wykonaniem elementów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robot objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonania robót betonowych – betonowanie fundamentów, ścian, stropów, nadproży, słupów, podciągów,
schodów.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
- wykonaniem deskowania elementów konstrukcyjnych i potrzebnego rusztowania
- przygotowaniem mieszanki betonowej – wytwórnia mieszanek betonowych + transport na plac budowy,
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej – pompy do podawania betonu + zagęszczarki,
- pielęgnacją betonu.
- rozdeskowaniem elementów konstrukcyjnych
Zakres robót – wykonanie konstrukcji betonowej i żelbetowej:
B 02.02.01
Elementy konstrukcyjne budynku – posadzka betonowa zbrojona
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie
suchym.
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotna wartość ciśnienia wody w MPa,
działającego na próbki betonowe.
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego
odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbę cykli zamrażania i odmrażania
próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na
ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowana RbG w MPa.
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektowa
SST i poleceniami inżyniera projektu.

2.0 MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV
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45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 2.
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.
2.1. Składniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:
- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,
- dla betonu klasy B45 i większej - klasa cementu 52,5 NA.
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację
Inspektora nadzoru.
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym
badaniom:
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996,
PN-EN 196-6;1997,
- sprawdzenie zawartości grudek.
Wyniki wyżlej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą
spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):
- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,
- koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin.
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:
- wg próby Le Chateliera - nie więcej niz 8 mm,
- wg próby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek
(zbrylen), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się
występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść
w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku
oczka kwadratowego 2 mm.
W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do
wykonania betonu.
Magazynowanie:
- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i ścianach):
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Żelbetowe przystosowane do pneumatycznego
załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być
suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
może być użyty do betonu po okresie:
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w składach
zamkniętych.
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia
pozwalająca na wykonanie partii betonu o stałej jakości.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musza być na placu składowym oddzielnie składowane na
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badana przez ściskanie w cylindrze zgodna
z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odległości w świetle miedzy prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do
kierunku betonowania.
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Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce
badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów
granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
- zawartość pyłów mineralnych - do 1%,
- wskaźnik rozkruszenia:
• dla grysów granitowych - do 16%,
• dla grysów bazaltowych i innych - do 8%,
- nasiąkliwość - do 1,2%,
- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%,
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
- zawartość związków siarki - do 0,1%,
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:
- do 0,25 mm - 14÷19%,
- do 0,50 mm - 33÷48%,
- do 1,00 mm - 53÷76%.
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%,
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
- zawartość związków siarki - do 0,2%,
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych
badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, ulżycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę
wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.
2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
- napowietrzającym,
- uplastyczniającym,
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzająco-uplastyczniających,
- przyspieszająco-uplastyczniających.
Domieszki do betonów musza mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.
2.2. Beton
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:
- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
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- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż
20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8) – przyjąć zgodnie z wytycznymi w projekcie
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie.
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać
najmniejszej jamistości.
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać
niezbędna urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.
- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większa od
dopuszczalnej, ilość piasku,
- za optymalna ilość piasku przyjmuje się taka, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez
wibrowanie charakteryzuje się największa masa objętościowa.
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c
charakteryzującego mieszankę betonowa należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się
na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i
większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla
teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A
podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:
- 400 kg/m - dla betonu klas B25 i B30,
- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyższych.
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej
w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10sC), średnia wymagana
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równa 1,3 RbG.
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciśnieniowa wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekraczać:
- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
- wartości 3,5÷5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do
16 mm,
- wartości 4,5÷6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania
jej składu i następnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza się dwie metody badania:
- metoda Ve-Be,
- metoda stożka opadowego.
Różnice pomiędzy założona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami określonymi w normie
PN-B-06250 nie mogą przekraczać:
- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,
- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.
2.3 Materiały do wykonania chudego betonu
Beton klasy B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań tylko w zakresie wytrzymałości na ściskanie.
Orientacyjny skład betonu : pospółka kruszona 0/40, cement hutniczy 25.
2.4 Deskowanie elementów konstrukcyjnych
Do wykonywania deskowania należy stosować materiały zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999,
a ponadto:
- drewno powinno odpowiadać wg norm : PN-92/D-95097, PN-91/D-95018
- gwoździe budowlane wg normy PN-84/M-81000
Materiały stosowane na deskowanie nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych,
ani na wskutek zetknięcia się z mieszanką betonową.
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cześć deskowań
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 25 mm.
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3.0 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 3.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek
wolnospadowych).
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami
o średnicy nie większej od 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej
długości.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu
wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych
z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno
do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4.0 TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę.
Należy teren budowy odgrodzić i zabezpieczyć przed osobami postronnymi.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogólne" pkt 4.
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw.
gruszek). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymagana szybkość betonowania z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu
lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
- 90 min. - przy temperaturze +15sC,
- 70 min. - przy temperaturze +20sC,
- 30 min. - przy temperaturze +30sC.

5.0 WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane.
5.1. Zalecenia ogólne
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmującej:
- wybór składników betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposób transportu mieszanki betonowej,
- kolejność i sposób betonowania,
- sposób pielęgnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość:
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- zgodność rzędnych z projektem,
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymagana wielkość
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otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową
konstrukcje (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie
produkcji betonu, który może zapewnić, zadane w ST wymagania.
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z
dokładnością:
- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- ±3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Wagi powinny być kontrolowane, co najmniej raz w roku.
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane, co najmniej raz w miesiącu.
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związana ze zmiennym zawilgoceniem
Kruszywa.
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, nalepy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej
(do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z pojemnika lub
rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając
wibratorami wgłębnymi,
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu
pompy,
- przy betonowaniu odczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować
wibratory wgłębne.
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie
większej niż 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buława wibratora,
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm
w warstwę poprzednia i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować
powoli w stanie wibrującym,
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (łata) wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosić od 30 do 60 s.,
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby
nie powstawały martwe pola.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a
w prostszych przypadkach można się kierować zasada, że powinna ona być prostopadła do powierzchni
elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych
odruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie woda.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
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nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli
temperatura powietrza jest wyższa niż 20sC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
ułożonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne
warunki bezpieczeństwa pracy.
5.3. Betonowanie konstrukcji
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5sC,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5sC, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20sC w chwili układania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35sC.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć
miejsce robót za pomocą mat lub folii.
5.4. Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5sC należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnacje wilgotnościowa betonu i prowadzić ja, co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie, co najmniej 3 razy na dobę).
Przy temperaturze otoczenia +15sC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni, co
3 godziny w dzien. i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni, co najmniej 3 razy na dobę.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 15 MPa.
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy ziarnami
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom
normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po
rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i
czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.6. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać
według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń
statyczno-wytrzymałościowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:
- szybkość betonowania,
- sposób zagęszczania,
- obciążenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
- zapewniać odpowiednia sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
- zapewniać jednorodna powierzchnie betonu,
- zapewniać odpowiednia szczelność,
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
Należy zwrócić szczególna uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków
deskowań belek i poprzeczni.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza być wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań
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dokumentacji projektowej.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 6.
6.1. Badania kontrolne betonu
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcje należy w trakcie betonowania pobierać
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:
- 1 próbka na 100 zaborów,
- 1 próbka na 50 m betonu,
- 3 próbki na dobę,
- 6 próbek na partie betonu.
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżlej wykażą wytrzymałość niższa od przewidzianej dla danej klasy
betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie
betonu.
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku
w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie
krótszym niż od 28 dni.
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania
i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie
z norma PN-B-06250.
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-B-06250.
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu
po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm.
Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z norma
PN-B-06250.
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną
partie betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając, co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu
po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy
100 mm.
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a także gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości
betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być
uwzględnione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza SST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmować:
- badanie składników betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: Rodzaj badania - Metoda badania według – Termin
lub częstość badania:
Badania składników betonu:
1) Badanie cementu - czasu wiązania - stałość objętości - obecności grudek - wytrzymałości
PN-EN 196-3 j.w. PN-EN 196-6 PN-EN 196-1
Bezpośrednio przed użyciem każdej dostarczonej partii j.w.
2) Badanie kruszywa - składu ziarnowego - kształtu ziaren - zawartości pyłów - zawartości
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zanieczyszczeń
- wilgotności PN-EN 933-1 PN-EN 933-3 PN-EN 933-9 PN-B-06714/12 PN-EN 1097-6 j.w.
3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót i w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia j.w.
4) Badanie dodatków i domieszek PN-B-06240 i Aprobata Techniczna
Badanie mieszanki betonowej - Urabialność PN-B-06250 - Przy rozpoczęciu robót j.w.
Badanie betonu Konsystencja - Zawartość powietrza:
1) Wytrzymałość na ściskanie na próbkach j.w.
Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmianę roboczą j.w.
Po ustaleniu recepty i po wykonaniu każdej partii betonu j.w.
2) Wytrzymałość na ściskanie - badania nieniszczące PN-B-06261 PN-B-06262
W przypadkach technicznie uzasadnionych j.w.
3) Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie wykonywania konstrukcji i raz na
5000 m3 betonu j.w.
4) Mrozoodporność j.w.
5) Przepuszczalność wody j.w.
6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1. Wymagania ogólne
- Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się
w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności
konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.
- Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych
z podaniem:
a) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi
b) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.
- Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych.
- Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.
- Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości równoimienne
w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze
systematycznym należy podjąć działania korygujące.
6.2.2. System odniesienia
- Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.2.3. Belki i płyty
- Dopuszczalne wygięcie płyt od poziomu nie powinno być większe niż:
± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.4. Przekroje
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż:
± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:
± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż:
10 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.5. Powierzchnie i krawędzie
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny być większe niż:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być
większe niż:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
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- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny być większe niż:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny być większe niż:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:
L/100 ` 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 ` 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

7.0 OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są:
1 m3 – wykonanej konstrukcji betonowej lub żelbetowej
1 m2 – wykonanej płyty stropowej i schodowej wraz z spocznikami

8.0 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 8.
8.1. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulęgających zakryciu
Podstawa odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie
Z dokumentacja projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulęgających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzględnia:
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
- oczyszczenie deskowania,
- przygotowanie i transport mieszanki,
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacja,
- wykonanie przerw dylatacyjnych,
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie
potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,
- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, będących własnością Wykonawcy, materiałów
rozbiórkowych,
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- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-01801
PN-B-01100
PN-EN 197-1
PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-6
PN-B-04320
PN-EN 934-2
PN-EN 480-1

Konstrukcje betonowe i Żelbetowe. Podstawy projektowania.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badań.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości
chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości
alkaliów w domieszkach.
PN-B-06250
Beton zwykły.
PN-B-06251
Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06261
Wytrzymałości betonu na ściskanie.
PN-B-06262
Wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
PN-B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda
przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik
kształtu.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren
i nasiąkliwości.
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-C-04541
Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy
prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i
substancji rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337
mval/dm3 metoda wersenianowa.
PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczków rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna z tiofluoresceina z kwasem
o-hydroksyrteciobenzoesowym.
PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru
i siarczków rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania
i badania.
PN-M-47900.03 PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003) - Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie
jakości.
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IV.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
(SST) – B 03.02 Roboty zbrojarskie
KOD CPV 45262310-7
1.0 WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robot objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres robót wchodzą :
- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0
- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-IIIN
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 projektowa
SST i poleceniami Inżyniera.

2.0 MATERIAŁY
2.1 Stal zbrojeniowa
1/. Klasa i gatunek stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6
2/. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali.
- właściwości mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej:
Gatunek stali

St0S-b
St3SX-b
18G2-b6-32355
34GS-b
500RB

Średnica
pręta
mm
5,5-40
5,5-40

Granica
plastyczna
MPa
220
240

Wytrzymałość
na rozciąganie
MPa
310-550
370-460

Wydłużenie
trzpienia
%
22
24

Zginanie
a-średnica
d - próbki
D = 2a(180)
D = 2a(180)

6-32
6-32

410
500

Min. 590
Min. 590

16
16

D = 3a(90)
D = 3a(90)

- w technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wskazywać pęknięć, naderwań i
rozwarstwień
3/. Wady powierzchniowe
- powierzchnia walcówki i pretów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań na powierzchni czołowej
niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem,
- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery,
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne, jeżeli mieszczą się w granicach
dopuszczalnych odchyłek prętów gładkich i nie przekraczają 0,5 mm dla prętów żebrowanych.
4/. Odbiór stali na budowie:
- odbiór powinien być dokonany na podstawie atestu – zawartość atestu : znak wytwórcy, średnicę
nominalną, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej,
- wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii – na powierzchni nie powinno być zgorzeliny,
odpadającej rdzy, tłuszczów, farby i innych zanieczyszczeń; odchyłki wymiarów nie mogą być większe od
dopuszczalnych dla danej klasy stali w normach państwowych; pręty dostarczone w wiązkach nie powinny
wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.
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- magazynowanie stali – pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem na wymiary i gatunki
5/. Badanie stali na budowie:
- dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed zabudowaniem zbadać
laboratoryjnie w przypadku gdy :
a). Nie ma zaświadczenia jakości - atestu
b). Nasuwają się wątpliwości do jej właściwości technicznych
c). Stal pęka gięciu
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.

3.0 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu
wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy,
jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.
Roboty mogą być prowadzone ręcznie lub mechanicznie.

4.0 TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę.
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.0 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wykonywanie zbrojenia
1/. Czyszczenie powierzchni zbrojenia – należy oczyścić pręty z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota;
zanieczyszczenia z tłuszczów należy opalić lampami lutowniczymi; czyszczenie prętów powinno się
odbywać metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich
korozji.
2/. Przygotowanie zbrojenia:
- pręty stalowe do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane
- haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym zachowaniem
postanowień normy PN-B-03264:2002
- skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami
3/. Montaż zbrojenia:
- zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowania
- nie należy podwieszać i montować zbrojenia do deskowań, pomostów, urządzeń
- montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien dokonywany być bezpośrednio w deskowaniu przed
ustawieniem szalowania bocznego
- zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane wg rozstawienia prętów oznaczonego w
projekcie
- dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami w
punkcie 5.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
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7.0 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest [T].
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość [T] zamontowanego zbrojenia, tj. łączna długość
prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy T/mb.
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych , ani drutu
wiązałkowego.

8.0 ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte B 03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu
oraz odbioru końcowego.
Odbiór zbrojenia:
- odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.
- odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji.
Odbiór polega na porównaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi i sprawdzeniu:
- zgodności użytego rodzaju stali z założonymi w rysunkach technicznych,
- przekrojów prętów i ich liczby w deskowaniu,
- prawidłowości wykonania połączeń prętów,
- prawidłowości rozmieszczenia prętów i strzemion,
- prawidłowości wykonania odgięć i haków,
- zachowanie przepisów odległości prętów zbrojenia i strzemion od płaszczyzny deskowania.

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót.

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-89/H-84023/06
PN-B-02364:2002
PN-82/H-93215
ITB nr 261/84

Stal do zbrojenia betonu.
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu
Wytyczne stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach żelbetowych

V.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
(SST) – B 04.02
Konstrukcja stalowa
KOD CPV 45262400-5
1.0 WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
konstrukcji stalowej – wykonanie konstrukcji nadproży otworów z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robot objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie:
B 04.02.01
Dostawa i montaż konstrukcji stalowej wg zestawienia ujętego w dokumentacji projektowej
B 04.02.02
Zabezpieczenie konstrukcji stalowej antykorozyjnie
B 04.02.03
Wykonanie potrzebnych podpór montażowych i rusztowań do montażu konstrukcji stalowych
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 projektowa
SST i poleceniami Inżyniera.

2.0 MATERIAŁY
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane są o długościach:
do 140 mm -3 do 13 m; powyżej 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 do 1.5 mm/m.
(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 powyżej 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; powyżej 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 l mm/m.
(4) 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 odchyłki do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy
Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm.
2.2 Belki stalowe – dwuteowniki , ceowniki, kątowniki
Głównym elementem nośnym są belki stalowe walcowane na gorąco o przekroju dwuteowym
o wysokości podanej w projekcie konstrukcji.
Dwuteowniki stalowewg PN-81/H-93419
Właściwości mechaniczne stali stosowanych w budownictwie wg PN-90/B-03200 i norm hutniczych.
Ciężar objętościowy stali  = 78,5 kN/m3 , gęstość masowa 7850 kg/m3,
44

Współczynnik rozszerzalności cieplnej t = 0,000012/C,
Współczynnik POISSONA  = 0,30.
Ugięcie graniczne belki stalowej stropowej gr = l/350
Przy obudowie z blachy fałdowej i rozpiętości l6 m można przyjąć gr = l/150
2.3 Dopuszczalne odchyłki prostości i płaskości elementów konstrukcyjnych
– wg PN-77/B-06200
Rodzaj obciążenia
Nieprostoliniowość
(sierpowatość i falistość)
elementu tj. jego półki, ścianki,
środnika, pasa, krawędzi
Odchylenie od projektowanej
krzywizny
Skręcenie pręta (mierzona
wzajemnym przesunięciem
odpowiadających sobie punktów
przekroju)
Odchyłki płaskości półek,
ścianek, środników i innych
płaszczyzn

Element
-

-

pręty z kształtowników
walcowanych , giętych,
spawanych
blachownicowe i
kratownicowe belki

Dopuszczalna odchyłka
0,001 l , lecz nie więcej nią 10
mm (l – długość elementu)

0,002 długości cięciwy, lecz nie
więcej niż 15 mm
0,001 l , lecz nie więcej niż 10
mm

2 mm na dowolnym odcinku
równym 1000 mm

2.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony
każdy lament lub partia materiału. Atest powinien zawierać:
- znak wytwórcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obróbki cieplnej
Cechowanie materiałów walcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, ze usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych
zostały usunięte.
Cechowanie elementów farbą na elemencie.
2.6 Zabezpieczenie przeciw korozji belek stalowych
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003
r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,
Nr92, poz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002
r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami).
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie
systemowych zestawów malarskich zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę
techniczna IBDiM do tego typu zastosowań.
2.6.1 Farba podkładowa chlorokauczukową – zabezpieczenie antykorozyjne.
Farby stosowane muszą posiadać świadectwo dopuszczające do stosowania w budownictwie.
2.7. Badania na budowie
2.7.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje
lnżyniera.
2.7.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod wzglądem:
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- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
- zgodności z projektem,
- zgodności z atestem wytwórni
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie
transportu potwierdza lnżynier wpisem do dziennika budowy.
2.8. Łączniki
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.
2.8.1. Materiały do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 są to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narażonych na obciążenia 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.
2.8.2. Śruby
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy:
dla średnic 8-16 mm - 4.8-11
dla średnic powyżej 16 mm - 5.6-11
* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
* własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997
(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002
* własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09
- częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 70')1:2()03
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-7c)/M-82018
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach.
2.9. Składowanie materiałów i konstrukcji
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku
mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać
w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy
rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu,
oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali
lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po
wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.
(1) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

3.0 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu
wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy,
jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji
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Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, 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 umożliwiać 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 instrukcja.
* Stanowiska spawalnicze powinny hyc odpowiednio urządzone:
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych
-sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi,
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją;
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez lnżyniera.
3.3. Sprzęt do połączeń na śruby
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.

4.0 TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę.
Transport pionowy należy wykonać prze otwór montażowy w ścianie strychu.
Przed podniesieniem elementu konstrukcji metalowej należy przewidzieć bezpieczny sposób:
- naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania
- stabilizacji elementu
- uwolnienia elementu z haków zawiesia
- podnoszenia elementu, po wyposażeniu w bezpieczne dojścia i pomosty montażowe.
W czasie podnoszenia elementu należy:
- stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu
- podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego nominalnego udźwigu
- skontrolować liny kierunkowe
- skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokość 0,5 m

5.0 WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji
Lp.

Rodzaj odchyłki
odchylenie osi słupa względem osi teoret.
odchylenie osi słupa
strzałka wygięcia
słupa
wygięcie belki lub
wiązara
odchyłka strzałki montażowej

Dopuszczalna odchyłka
5 mm
od pionu 15 mm
h/750 lecz nie więcej
niż 15 mm
1/750 lecz nie więcej
niż 15 mm
0,2 projektowanej

5.1. Cięcie
Brzegi po cięciu powinny być czyste bez naderwań. gradu i zadziorów. żużla. Nacieków i rozprysków metalu
po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.
5.2. Prostowanie i gięcie
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny
wystąpić rysy i pęknięcia.
5.3. Składanie zespołów
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5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach,
które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie
wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń wg załączonej tabeli.

Długość elementu
Wymiar nominalny mm

Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm
Przyłączeniowy

Swobodny
do 500
500-1000
1000-2000
2000-4000
4000-8000
8000-16000
16000-32000

0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
5,0
8,0

2,5
2,5
2,5
4,0
6,0
10,0
16,0

5.3.2. 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, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według
właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nie ukosowanych brzegach stosować nie
większą od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubość spoin może 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 mieszą się w granicach grubości
spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
- obróbka spoin
- przetopienie grani
- wymaganą technologię spawania może zalecić lnżynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną
ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.3. Połączenia na śruby
- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzić w otwór głąbiej jak na dwa zwoje.
- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych
powierzchni.
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą
smaru.
- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.
5.5 Montaż belek stalowych
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
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Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio
zmontowanych.
Przed montażem należy belki stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez naniesienie powłok malarskich z
farby podkładowej i nawierzchniowej.
Roboty montażowe konstrukcji stalowych mogą być wykonywane, na podstawie projektu montażu oraz
planu BIOZ, przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych
maszyn i innych urządzeń technicznych.
Przebywanie osób bezpośrednio pod kondygnacją, na której są prowadzone roboty związane z montażem
belek stalowych – jest zabronione.
Belki stalowe obsadza się na poduszkach betonowych w uprzednio wykutych gniazdach w ścianach
nośnych budynku.
Belki stalowe układamy na uprzednio przygotowanych poduszkach betonowych lub materiale o odpowiedniej
wytrzymałości do przeniesienia ciężaru podpieranej konstrukcji.
Po obsadzeniu belek stalowych należy jej końce zamurować przy użyciu zaprawy cementowej.
5.6 Zabezpieczenie przeciw korozji
5.6.1 Wymagania ogólne
Zabezpieczenie przeciw korozji elementów stalowych stropu polega na pokryciu powierzchni ochronnym
środkiem malarskim, po uprzednim oczyszczeniu i przygotowaniu powierzchni. Należy wykonać kilka warstw
farby: podkładowa i nawierzchniowa. Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać przed zamontowaniem
konstrukcji.
Przeciwdziałanie korozji polega również na racjonalnym doborze gatunków stali, zastosowaniu połączeń i
takim ukształtowaniu elementów konstrukcji, aby można było łatwo wykonać powłoki malarskie. Na
elementach konstrukcji nie powinny gromadzić się wody opadowe, skropliny ani pyły.
5.6.2 Zakres wykonywania robót
5.6.2.1 Przygotowanie rusztowań roboczych podwieszonych lub stojących
Rusztowania robocze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST dotyczącej rusztowań.
5.6.2.2.Przygotowame powierzchni
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 85042:2002, PN-ISO 8501-1:1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052. Powierzchnie
powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi w kartach
technicznych stosowanych materiałów.
Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania zależy powierzchnię przedmuchać
sprężonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odnośnie:
- stanu podłoża,
- temperatury,
- wilgotności.
5.6.2.3. Gruntowanie
Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, będących elementem
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną
5.6.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej
Warstwa nawierzchniowa powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących elementem danego
zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną IBDiM.
Prace związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powłok
malarskich winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm,
kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM.
Metody nanoszenia materiałów malarskich:
- matowanie pędzlem,
- nanoszenie wałkiem,
- natryskiwanie.
Przy nakładaniu poszczególnych warstw należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów
temperatur
otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza.
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera. Przystąpienie od kolejnych
etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy..

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami w
punkcie 5.
Zbrojenie podlega odbiorowi i Inżynier wydaje zezwolenie na betonowanie wraz z wpisem do dziennika
budowy.
Kontrola robót malarskich obejmuje:
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni).
- kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną
jednorodność wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp.),
- oznaczenie rzeczywistej' grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta: grubość tę określa się jako średnią
arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera; grubość określa się metodami
nieniszczącymi: sprawdzenie grubości powłoki malarskiej wg normy PN-EN lSO 12944-7:2001.
- oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7.0 OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są:
T lub m – zamontowanej belki stalowej
M2 – zabezpieczenia antykorozyjnego belek

8.0 ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte B 04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu
oraz odbioru końcowego.
Po ułożeniu belek stalowych należy sprawdzić ich rozmieszczenie i odstępy oraz długość oparcia na ścianie
nośnej.
Po zakończeniu prac montażowych wykonuje się badania ostateczne, w których sprawdza się prawidłowość
układu geometrycznego elementów oraz dokładność ustawienia elementów konstrukcyjnych.
W przypadku wykonywania nowych konstrukcji stalowych w postaci przęseł obiektów inżynieryjnych
oraz montażu nowych elementów w istniejących konstrukcjach stalowych lnżynier w porozumieniu
z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem
konstrukcji stalowej jako całości oraz wykonaniem i montażem nowych elementów w konstrukcjach
istniejących i jednocześnie nadzór nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego nowej konstrukcji,
a w przypadku konstrukcji istniejących nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego nowych
elementów konstrukcji oraz konstrukcji istniejącej.
Poszczególne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego są odbierane przez Komisję poprzez
sporządzenie odpowiedniego protokołu. Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia
antykorozyjnego przedkłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa jakości materiałów, jak również
dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoły odbioru częściowego. Zabezpieczenie
antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powłok malarskich uznaje się za wykonane zgodnie z
dokumentacją projektową niniejszej SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i
6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
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PN-76/B-03001

Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.

PN-81/H-93419
Dwuteowniki równoległościenne
PN-88/B-01808
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określenia uszkodzeń
powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe.
PN-71/H-04653
Wykonywanie powłok antykorozyjnych. Ogólne wymagania.
PN-71/H-97053
Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
PN-EN 1308504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1:Zasady ogólne.
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2:Obrôbka strumieniowościerna.
PN-ENIS011124-1:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów.
Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce
strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja.
PN-ENISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów
Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych
w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja.
PN-EN 13012944-1:2001 Farby i Iakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą
ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie.
PN-EN IS012944-5:2001 Farby i Iakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomoc ochronnych
systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie.
PN-89/C-81400
Wyroby Iakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-89/S-10050
Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
PN-EN IS012944-7:2001 Farby i Iakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą
ochronnych systemów malarskich.
Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich.
PN-EN IS0 4618-3:2001 Farby i Iakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Część 3:
Przygotowanie powierzchni i metody nakładania.
PN-EN IS012944-4:200 Farby i Iakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą
ochronnych systemów malarskich.
Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.
PN-ISO 8501-1:1996
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów.
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych
po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.
PN-ISO 8501-2:1998
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów.
Wzrokowa ocena czystości powierzchni

VI.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
(SST) – B 02.03
Izolacja cieplna i p-dżwiękowa
KOD CPV 45320000-6
1.0 WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
izolacji cieplnej i dźwiękochłonnej
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robot objętych SST.
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
wewnętrznych, poniżej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót izolacji przeciwwilgociowej, termicznej w obiekcie objętym
przetargiem.
B 02.03.01
Wykonanie izolacji cieplnej – warstwa z płyt styropianowych akustycznych gr. 200 mm
B 02.03.02
Wykonanie izolacji cieplnej – warstwa z płyt styropianowych akustycznych gr. 50 mm
B 02.03.03
Wykonanie izolacji cieplnej – warstwa z płyt styropianowych akustycznych gr. 45 mm
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 zgodność z dokumentacją projektowa
SST i poleceniami inżyniera projektu.

2.0 MATERIAŁY
2.1 Wymagania ogólne
Wszelkie materiały do izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych powinny odpowiadać zawartym wymaganiom
w normach państwowych lub świadectw ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania.
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w
normach państwowych i świadectwach ITB.
2.2. Materiały do izolacji cieplnych
Styropian klasy EPS 200 036 /PODŁOGA/ i EPS 80 040 /FASADA/
Zastosowanie (wg PN-B-20132) do izolacji cieplnej:
* ścian poniżej poziomu gruntu (w tym fundamentów) z izolacją przeciwwodną
* podłóg pod podkładem posadzkowym silnie obciążonych
* podłogi na gruncie z podkładem posadzkowym, silnie obciążonych
* na konstrukcji nośnej (dach) pod pokrycie dachówką oraz jako wypełnienie konstrukcyjne nasypów
drogowych, kolejowych, przyczółków mostów i innych konstrukcji inżynierskich
* jako warstwa izolująca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych
Charakterystyka techniczna:
Płyty produkowane są zgodnie z normą PN-EN 13163:2004
Kod oznaczenia: EPS EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2 DLT(1)5
Reakcja na ogień: EUROKLASA "E"
Niektóre właściwości (na podstawie badań ITB w Warszawie):
naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym - 253,6 kPa (wartość jak dla CS(10)250)
wytrzymałość na zginanie - 237 kPa (wartość jak dla BS 200)
współczynnik przewodzenia ciepła – λ ≤ 0,031 W/mK
grubość: 10 - 500 mm, co 10 mm
wymiary: 1000 x 500 mm (standard); 1200 x 500 mm; 1200 x 1000 mm
frezowanie: na życzenie klienta możemy dostarczyć styropian frezowany na zakładkę.
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Dane techniczne
Styropian gładki
Grubość płyt (mm)
Objętość paczki
(m3)
Powierzchnia płyt
(m2)
Ilość płyt w paczce
(szt.)
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3.0 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu
wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych
z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno
do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. Rusztowania
wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. wytycznych producenta w
zakresie mocowania i stabilności .Obciążenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie większe niż 1.5
kN/m2.

4.0 TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska
naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę.

5.0 WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty izolacje
5.1.1. Przygotowanie podkładu.
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające na nim
obciążenia.
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
c) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.
5.2 Wykonywanie izolacji styropianowych i z wełny mineralnej
Podłoże pod ocieplenie nie może odpadać, musi ściśle przylegać do podłoża. Przed wykonaniem ocieplenia
należy sprawdzić przyczepność podłoża a w razie potrzeby wzmocnić preparatem gruntującym.
Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno – suchym.
Warstwy izolacji winny być układane szczególnie starannie, płyty styropianowe należy układać na styk bez
szczelin.
Izolację dachu z wełny mineralnej należy wykonać wg rozwiązania systemowego.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI
- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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7.0 OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarową jest:
(1 m2) powierzchni ułożonej izolacji
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów

8.0 ODBIORU ROBÓT
Kontrola i badanie:
a. sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z projektem, pozwoleniem na
budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
b. sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Podstawą do odbioru robót powinny stanowić dokumenty:
= Dokumentacja techniczna
= dziennik budowy
= protokółu odbioru zanikających robót
= protokoły odbioru materiałów i wyrobów
= atesty i certyfikaty
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ustalenia ogólne:
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się
na wykonanie zadania zgodnie z umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami prawnymi
i Polskimi normami.
9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, projektu
i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę
na etapie udzielania zamówienia.

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-20130:1999/Az1:2001
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe
PN-EN 622-5:2000
Wymagania dla płyt formowanych na sucho
Aprobatę Techniczną AT/2001-11-0173
Folie polietylenowe
Aprobata techniczna: ITB AT-15-3379/2003
Certyfikat CE: 1390-CPD-0017/04/P
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VII.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
(SST) – B 01.04
Stolarka drzwiowa
KOD CPV 45421000-4
1.0 WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z montażem stolarki drzwiowej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robot objętych SST.
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót,
poniżej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót:
B 01.04.01

Drzwi wewnętrzne – wg zestawienia ujętego w dokumentacji projektowej

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektowa, SST, zaleceniami Aprobaty Technicznej i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektowa
SST i poleceniami inżyniera projektu.

2.0 MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania
ogólne" Kod CPV 45000000-7.
2.2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania
Zasady montażu, użytkowania i konserwacji powinny być określone w instrukcji opracowanej przez
Producenta i Wnioskodawcę Aprobaty Technicznej ITB i dostarczonej każdemu odbiorcy.
2.3. Zgodność z założeniami projektowymi
- wykonanie z uwzględnieniem przepisowych szerokości drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej, zgodnie
z rozwiązaniami podanymi w projekcie (rysunki zestawień)
- wymiary zewnętrzne należy uściślić po wykonaniu zamurowań zmniejszających otwory.

3.0 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu
wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów,
zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu.
Rusztowania wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. wytycznych
producenta w zakresie mocowania i stabilności .Obciążenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie
większe niż 1.5 kN/m2.

4,0 TRANSPORT
4.1Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane
55

normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować
w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę
możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi
środkami transportu zaakceptowanymi przez inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunięciem lub utratą stateczności.
4.2 składanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż l m od czynnych
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

5.0 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Przygotowanie ościeży.
Osadzanie stolarki drzwiowej. W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na
podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Ustawienie drzwi należy sprawdzić w
pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wys. okna, nie więcej niz 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
- 2 mm przy długości przekątnej do l m,
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robot murowych
5.2 Obsadzenie ościeżnic drzwiowych
Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków z pianką poliuretanową.
Osadzone ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją od strony muru.
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
świadectwem ITB. Stolarka powinna być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.
Przy montażu okien i drzwi przestrzegać instrukcji i zaleceń producenta.
Odchylenia pow. od
plaszczyzny i odchylenia
krawędzi od linii prostej
Nie większe niż 2 mm i
w liczbie nie większej niż
2 na całej łaty kontrolnej
2m

Odchylenia pow. i
krawędzi od kierunku

Odchylenia pow. i
krawędzi od kierunku

Pionowego
Nie wieksze niż 1.5
mm/1m

Poziomego
Nie większe niż 2 mm
na 1 m i ogółem niż 3
mm na całej pow.

5.3 Roboty wykończeniowe po montażu stolarki
Roboty wykonać zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną SST B 02.04.00 i B 04.04.00

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Stolarka drzwiowa
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna, nie więcej
niz 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
- 2 mm przy długości przekątnej do l m,
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej
Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. Stolarka powinna być wbudowane zgodnie z dokumentacją
projektową.
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robot murowych
Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków z pianką poliuretanową. Osadzone ościeżnice należy
zabezpieczyć przed korozją biologiczna od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić
materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem.
Stolarka wewnętrzne i zewnętrzne drzwiowa: odbiór po ich ostatecznym osadzeniu na stałe
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=odbiór ościeżnic dokonany przed otynkowaniem ścian
=ościeżnice osadzone pionowo z odchyleniem od pionu i poziomu do 2mm / 1mb, lecz nie więcej niż 3 mm
na całą ościeżnicę.
Sprawdzić luzy i dokładność zamykania i otwierania.
Ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiaru
- sprawdzenie działania skrzydeł i element ruchomych,,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia

7.0 OBMIAR ROBÓT
SZT. – wbudowanej stolarki drzwiowej
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów

8.0 ODBIORU ROBÓT
Wymagania ogólne. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego
i końcowego Robót. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu do tych
robot, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony.
Wyniki badań należy zapisane do dziennika budowy.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakość wykonania robót,
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, ST, pozwoleniem na budowę lub decyzja na
prowadzenie robót , przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym,
wymogami norm branżowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robót,
jak również za zminimalizowanie utrudnień związanych z prowadzonymi pracami.
Kontrola i badania w trakcie robót:
a) sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę,
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Po zdemontowaniu stolarki i parapetów należy elementy wywieźć i zutylizować.

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót.
Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach, dopasowanie
i wyregulowanie, uporządkowanie pow. po pracach.
- roboty wykończeniowe: montaż parapetów wewnętrznych, otynkowanie i naprawienie ościeży,
wykonanie spadków pod parapety zewnętrzne
- renowację stolarki: zeskrobanie starej farby, zagruntowanie i malowanie dwukrotne

10.0 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 wzorcowane.
PN-75/B-94000
Okucia budowlane
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik - informator . BISPROL 2000
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VIII.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
(SST) – B 03.04
Roboty malarskie
KOD CPV 45442100-8
1.0 WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót malarskich wewnętrznych i zewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robot objętych SST.
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót,
poniżej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót wewnętrznych (malowanie ścian okiennych – gdzie była wymiana okien i
malowanie klatki schodowej):
B 03.04.01
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi i akrylowymi powierzchni wewnętrznych
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu,
decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. Żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę
transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklista powlokę.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie
żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).
Farba i emalie na spoiwach Żywicznych rozcieńczalne woda - zawiesina pigmentów i obciążników
w spoiwie Żywicznym, rozcieńczane woda.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
"Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja robót malarskich
Dokumentacje robót malarskich stanowią:
- wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem
materiałów do napraw,
- specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
- sposoby wykonania powłok malarskich,
- kolorystykę, wzornictwo i lokalizacje powłok malarskich,
- wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich,
- warunki użytkowania powłok malarskich.

2.0 MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania
ogólne" Kod CPV 45000000-7.
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Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana normą
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajową
specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejska, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna, bądź
uznano za "regionalny wyrób budowlany",
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz i zewnątrz obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach:
- Żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,
- Żywicznych rozcieńczalnych woda,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania woda,
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
- lakiery na spoiwach Żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.

3.0 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu
wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów,
zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu.
Rusztowania wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. wytycznych
producenta w zakresie mocowania i stabilności. Obciążenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie
wieksze niż 1.5 kN/m2.

4.0 TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,
pkt. 4 .
4.2. Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający
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uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i
użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.

5.0 WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych
i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka,
wyłączniki itp.),
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie
została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonywać po:
- wykonaniu tzw. białego montażu,
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przyściennych i cokołów,
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
5.3.1. Tynki zwykłe
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do równej
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu,
wykwitów solnych).
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej
farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią
zaprawa.
3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości
podanych w tablicy 1.
4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.2. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie
większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków Żywicznych. Powierzchnia
powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, Żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń.
Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówka, na która wydano aprobatę techniczna.
5.3.3. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt
powinny być naprawione masa szpachlowa, na która wydana jest aprobata techniczna.
5.3.4. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większa niż 4% oraz
powierzchnie dokładnie odkurzona, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń.
Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie.
5.3.5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych),
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeleniem, Le w ciągu doby nie nastąpi spadek
temperatury poniżej 0°C,
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeleniem, by temperatura podłoża nie
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przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych)
- w przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżą
o pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonic.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie
większej niż 80%
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią
wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy
zabezpieczyć i osłonic przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farby, która powinna zawierać:
· informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
· sposób przygotowania farby do malowania,
· sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),
2-krotnosc nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m,
· czas miedzy nakładaniem kolejnych warstw,
· zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
· zalecenia w zakresie bhp.
5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3.,
a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierająca informacje
wymienione w pkt. 5.4.1.
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na remulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją
projektowa,
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
e) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulęgających rozcieraniu.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb
na spoiwach Żywicznych rozcieńczalnych wodą
Powłoki te powinny być:
a) odporne na zmywanie woda ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i połysku.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża.
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) spękań,
b) łuszczenia się powłok,
c) odstawania powłok od podłoża.
5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powłoki z farb mineralnych powinny:
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,
b) nie mieć śladów pędzla,
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,
d) być odporne na zmywanie woda (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków
modyfikujących),
e) nie mieć przykrego zapachu.
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Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm,
b) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,
c) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.
5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych
i rozpuszczalnikowych
Powłoka z lakierów powinna:
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczę,
c) dobrze przylegać do podłoża,
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,
e) mieć odporność na zmywanie woda ze środkiem myjącym.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które
będą wykorzystywane do wykonywania robót.
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących
terminach:
· dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
· dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów
przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinny być objęte w przypadku:
· murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność
wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień,
czystość powierzchni, wilgotność muru,
· podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni,
wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,
· tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni
z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw
i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,
· podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy
i uzupełnienia,
· płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni,
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,
· elementów metalowych - czystość powierzchni.
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle
dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta ręka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej
szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości
należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.6.2. Badania materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt.
2.2.2.-2.2.4.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodna
w kolorze i konsystencji mieszaninę.
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Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a) w przypadku farb ciekłych:
• skoagulowane spoiwo,
• nieroztarte pigmenty,
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
• kożuch,
• ślady pleśni,
• trwały, nie dający się wymieszać osad,
· nadmierne, utrzymujące się spienienie,
· obce wtrącenia,
· zapach gnilny,
b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
• ślady pleśni,
· zbrylenie,
· obce wtrącenia,
• zapach gnilny.
6.7. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich
z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania
powłok malarskich.
6.8. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
- zgodności z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem
do robót i w trakcie ich wykonywania.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich
wykonywania.
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności
względnej powietrza nie przekraczającej 65%
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
• sprawdzenie odporności na wycieranie,
• sprawdzenie przyczepności powłoki,
• sprawdzenie odporności na zmywanie.

7.0.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

8.0.

ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulęgającym zakryciu są
podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt.
5.3.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj.
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót
malarskich.
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości
podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu (podłoży) oraz
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000-7, pkt 9

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farbą nawierzchniową
BN-76/611-38.
Farby
PN-62/C-81502
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań
PN-C-81901:2002
Farby olejne i alkidowe
PN-C-81914:2002
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-91/B-10102
Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400
Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
PN-EN 13300:2002
Ściany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998
Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.
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IX.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
(SST) – B 04.04
Roboty posadzkowe
KOD CPV 45432100-5
1.0 WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
posadzek i warstw podkładowych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robot objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie:
B 04.04.01
Wykonanie warstwy podkładowej z płyt OSB
B 04.04.02
Wykonanie warstw samopoziomującej posadzkowej
B 04.04.03
Posadzki z wykładziny pcv obiektowej + listwy przyścienne
B 04.04.04
Montaż listew dylatacyjnych
B 04.04.05
Uzupełnienie posadzki z paneli podłogowych
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Kleje - są to substancje organiczne lub nieorganiczne zdolne do trwałego połączenia ze sobą powierzchni
elementów wykonywanych z tych samych lub innych materiałów.
Parkiet - podłoga klepkowa jest to naturalny i ekologiczny produkt, który układa się w mieszkaniach
reprezentacyjnych. Należy on do grupy podłóg droższych. Wysoką cenę wynagradza jednak duża trwałość
parkietu oraz komfort i ciepło, jakie tworzy. Poprawnie ułożony i używany może służyć nawet 100 lat. W tym
czasie parkiet można wielokrotnie cyklinować i szlifować.
Podkład- to warstwa podłogi, którą układa się bezpośrednio pod posadzką. To od podkładu zależy trwałość i
efekt udanej posadzki, gdyż nawet najlepszy parkieciarz czy glazurnik nie ułoży jej równo na niechlujnie
wykonanym podłożu. Są podkłady gipsowe, zwane też anhydrytowymi, cementowe.
Podłoga- stanowią ją wszystkie warstwy ułożone na elemencie konstrukcyjnym, takim jak strop lub
betonowa płyta podłogi na gruncie w domach bez piwnic
Posadzka- to wierzchnia, wykończeniowa warstwa podłogi. Powinna być elastyczna i łatwa do utrzymania w
czystości, ale również odporna na ścieranie i odpowiednio twarda
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektowa
SST i poleceniami Inżyniera.
Dokumentacje robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią:
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),
projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
(obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem
MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania utytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), protokóły
odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza.
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.
Powinien on uwzględniać:
- materiały do wykonywania wykładziny i okładziny,
- lokalizacje i warunki użytkowania,
- rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny.
W projekcie powinny być zawarte:
- wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem
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materiałów do napraw,
- specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
- sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu wykończenia,
- kolorystyka i wzornictwo układanych płytek,
- wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny,
- zasady konserwacji wykładziny i okładziny.
Przez dokumentacje powykonawcza robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z art.
3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniona wyżej dokumentacje robót z naniesionymi zmianami
w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót.

2.0 MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt. 2
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek
ceramicznych powinny mieć:
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca składowanych na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.
2.2. Posadzka antystatyczna
Elastyczna prasowana wykładzina homogeniczna. Zabezpieczona poliuretanem PUR. Odporna na działanie
mikroorganizmów. Charakteryzuje się przestrzennym bezkierunkowym wzorem dzięki dodatkowi
przezroczystych granulek. Ma własności rozpraszania ładunków elektrostatycznych. Może być stosowana w
pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budownictwie mieszkaniowym o wysokiej
intensywności użytkowania, w obiektach użyteczności publicznej o bardzo dużym natężeniu ruchu, w
obiektach przemysłu lekkiego o wysokiej intensywności użytkowania oraz w pomieszczeniach
wymagających ochrony przed elektrycznością statyczną, np. na stanowiskach montażu i obsługi
elektronicznej aparatury pomiarowo – kontrolnei, diagnostycznej, teletransmisyjnej, a także urządzeń
komputerowych.
2.3. Płyta podkładowa
Płyty użyte do podkładu są produktem drzewnym, płaskoprasowaną płytą trójwarstwową, która składa się z
prostokątnych wiórów płaskich, które pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury, przy zastosowaniu
jako spoiwa żywic syntetycznych, sprasowywane są metodą walcowania na gorąco. Jest to pierwsza płyta
drewnopochodna opracowana specjalnie dla budownictwa
Płyta zawiera ponad 90% drewna. Produkuje się ją ze specjalnie selekcjonowanych pni drzew . Drewno to
jest okorowane i zeskrawane na prostokątne wióry płaskie. Pasma wiórów w płycie przebiegają w warstwach
zewnętrznych równolegle do długości płyty, a w warstwach wewnętrznych prostopadle. Wysokie parametry
techniczne płyty wynikają m.in. z zachowania włóknistości drewna i zazębiania się długich wiórów. Przez
natryskiwanie wiórów specjalnym systemem klejowym i emulsją parafinową uzyskuje się dużą odporność
płyty na wpływy warunków atmosferycznych.

3.0 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu
wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy,
jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu.

4.0 TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST "Wymagania ogólne" pkt. 4
4.2. Transport i składowanie materiałów
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Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń.
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych
ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku
urządzeń mechanicznych.
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.0 WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 5
5.2. Warunki przystąpienia do robót
1) należy zakończyć wykonanie następujących robót:
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.
2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5sC
i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i
przewiewem.
5.3. Wykonanie posadzek
5.3.1. Podłoża
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm.
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
- podkłady związane z podłożem - 40 mm
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 40 mm
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pekniec i ubytków, czysta, pozbawiona
resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami
antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na
całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a
maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny
być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych
oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych,
wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów
powinny być podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pekniec skurczowych zaleca się zbrojenie
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych
włóknem polipropylenowym.
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujące wykonuje się
z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.
5.4. Warunki przystąpienia do robót
1) należy zakończyć wykonanie następujących robót:
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podłóg,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.
2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.
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3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5sC
i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i
przewiewem.
5.5. Ogólne zasady wykonywania podłóg
Warunki klimatyczne
Temperatura pomieszczeń w trakcie montażu min. 15°C. Wilgotność powietrza zarówno w
trakcie montażu jak i eksploatacji musi zawierać się w granicach 40-65% i nie może ulegać dużym,
gwałtownym wahnięciom.
Technologia
1. Ułożenie legarów drewnianych
2. Ułożenie podestu z płyt OSB

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze musza spełniać
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym
w dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót
wykładzinowych i okładzinowych.
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości,
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowa łatę,
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy;
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin
z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera
wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót "zanikających".
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących
wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:
- zgodności z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem
robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać
wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m
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przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łata a badaną
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich
długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych
okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub
innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek
z podkładem,
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarka
z dokładnością do 0,5 mm
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub
grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiającego) i wykonawcy.
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące podłóg i posadzek oraz okładzin
6.5.1. Wymagania ogólne
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakowa barwę zgodna z wzorcem (nie dotyczy
wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj.
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łata długości
2m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub
szerokości posadzki,
- spoiny na całej długości i szerokości musza być wypełnione zaprawa do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m
i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i
5mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakowa barwę zgodna z wzorcem (nie dotyczy okładzin
dla których różnorodność barw jest zamierzona),
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj.
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta, dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm
na długości 2 m,
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masa do spoinowania
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m
i 3 mm na długości całej okładziny,
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcją
producenta.

7.0 OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Zasady obmiarowania
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując
wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie słupów,
pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2.
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się
według stanu faktycznego.
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.
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8.0 ODBIÓR ROBÓT
Wymagania ogólne. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru
częściowego i końcowego Robót. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać w
odniesieniu do tych robot, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy
zapisane do dziennika budowy.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakość wykonania robót,
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, ST, pozwoleniem na budowę lub decyzja na
prowadzenie robót, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym,
wymogami norm branżowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robót,
jak również za zminimalizowanie utrudnień związanych z prowadzonymi pracami.
Kontrola i badania w trakcie robót
 sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę,
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
 sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności
zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.
Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty:
- odbiór podłoża pod warstwy wierzchnie okładzin
Zasady odbioru końcowego robót załączonych do dokumentacji projektowej.
Podstawa do odbioru robót powinny stanowić dokumenty:
- Dokumentacja techniczna
- dziennik budowy
- protokółu odbioru zanikających robót
- atesty i certyfikaty

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogólne" pkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawca za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe
może być dokonana według następujących sposobów:
- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawa płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość
wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości
robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
- rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej
w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru
częściowego robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:
- robociznę bezpośrednia wraz z narzutami,
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi
z technologii robót z kosztami zakupu,
- wartość pracy sprzętu z narzutami,
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy
zamawiającym a wykonawca sprawy te musza zostać szczegółowo ustalone w umowie.
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10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-32250
PN-B-19701:1997
PN-79/B-06711
PN-90/B-14501

Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw
Cement powszechnego użytku
Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm
Zaprawy budowlane zwykle
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X.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
(SST) – B 06.04 Okładziny i obudowy z płyt kartonowo - gipsowych
KOD CPV 45421146-9; 45421141-4
1.0 WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
ścianek działowych, sufitów, okładzin, obudowy z płyt kartonowo - gipsowych (suchych tynków gipsowych).
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
B 05.04.01
Okładziny i obudowy, ścianki działowe z płyt kartonowo - gipsowych ogniochronnych
gr. 12,5 mm
B 05.04.02
Okładziny i obudowy, ścianki działowe z płyt kartonowo - gipsowych wodoodpornych
gr. 12,5 mm
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie ażurowej
konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki.
Okładziny objęte niniejsza ST kształtują formę architektoniczna danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat
technicznych. "Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej pełni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest
do wnętrza pomieszczenia. Strona "lewa" płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem
producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
Roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych - należy rozumieć wszystkie prace
budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi, Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,
Procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący, „jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpioną przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje, ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące
przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 "Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2.0 MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 2
Płyty gipsowo-kartonowe (A / GKB)
Płyty te przeznaczone są do wykonywania okładzin ścian i sufitów na konstrukcji metalowej, przedścianek,
ścian działowych i sufitów podwieszanych, suchego tynku na kleju gipsowym.
Płyty gipsowo-kartonowe impregnowane (AH2 / GKBI)
Zastosowanie płyt AH2 / GKBI jest podobne, jak w przypadku płyt A / GKB, z tym jednak, że stosuje się je w
pomieszczeniach wilgotnych, tj: łazienkach, kabinach prysznicowych zarówno w mieszkaniach jak i
budynkach użyteczności publicznej.Po ustanowieniu normy PN-EN 520 zmieni się (od marca 2007 roku)
dotychczasowe nazewnictwo rodzajów płyt. Zostaną wprowadzone następujące typy płyt:
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A – standardowa płyta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70%,
wcześniej określana jako GKB (wg PN-B-79405:1997);
H2 – płyta impregnowana o podwyższonej odporności na działanie wilgoci (płyta GKBI). Karton na tej
płycie od strony licowej zwykle ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski);
F – ogniochronna płyta (GKF) przeznaczona do budowania przegród klasyfikowanych pod względem
odporności ogniowej (zawiera dodatek włókien szklanych w rdzeniu gipsowym);
FH2 – płyta ognioochronna i impregnowana (GKFI), łącząca cechy płyt typu F (GKF) i typu H2 (GKBI).
Budowa płyt gipsowo-kartonowych o właściwościach akustycznych
Płyty gipsowe zbudowane są jak tradycyjne płyty g-k – rdzeń gipsowy obudowany jest kartonem. Natomiast
tym, co wyróżnia płyty gipsowe akustyczne jest warstwa specjalnej akustycznej fizeliny dost, przyklejona do
tylnej części płyty. Są to płyty perforowane, a perforacje mają różny kształt i układ – perforacje okrągłe w
układzie regularnym i nieregularnym, perforacja liniowa, kwadratowa. Płyty gipsowe akustyczne nadają się
do malowania, a fizelina, dostępna w dwóch kolorach (białym i czarnym), daje możliwość wyboru tła
perforacji. Płyty mają grubość 12,5 mm. Wymiary płyt zależą od ich rodzaju: 1200x2000 – 2400 mm.
Zastosowanie płyt gipsowych akustycznych
Produkt przeznaczony jest do bezspoinowego wykańczania ścian oraz sufitów wszędzie tam, gdzie
wymagany jest komfort akustyczny, poprawienia jakości dźwięku. Płyty gipsowe sprawdzają się w szkołach,
biurach, salach konferencyjnych, na dworcach i portach lotniczych, a także w restauracjach. Płyty
akustyczne sprawdzają się przede wszystkim w studiach nagrań, salach kinowych, koncertowych, aulach
wykładowych, a także kinach domowych itp.
Montaż płyt g-k akustycznych
Montaż tego typu płyt przeprowadza się w taki sam sposób jak montaż tradycyjnych płyt gipsowokartonowych przy użyciu standardowych profili i akcesoriów montażowych. Istnieje też możliwość łączenie
płyt akustycznych ze zwykłymi płytami g-k.
Stopień pochłaniania dźwięku w pomieszczeniu zależy od rodzaju zastosowanej akustycznej płyty g-k (im
większy stopień perforacji, tym lepsze właściwości dźwiękochłonne), grubości zastosowanej wełny
mineralnej oraz wysokości montażu płyt g-k.
2.2 Ścianki działowe
Przegrody budowlane wewnątrz budynku wykonane z płyt g-k mogą jedynie oddzielać poszczególne
pomieszczenia i nie mogą stanowić fragmentu konstrukcji przenoszącej obciążeń.
Lekkie ściany działowe o konstrukcji szkieletowej, pokryte płytami gipsowo-kartonowymi można stawiać w
dowolnym miejscu. Systemy ścianek gipsowo-kartonowych pozwalają na uzyskanie nie tylko płaskiej
powierzchni, ale też fantazyjnych, krzywoliniowych przegród. Zależnie od rodzaju użytych płyt, grubości
profili i warstwy izolacyjnej powstanie ściana o zwiększonej dźwiękochłonności, wytrzymałości mechanicznej
i ogniowej. Metr kwadratowy typowej przegrody o grubości 7,5 cm, oddzielającej np. dwa pokoje, waży tylko
26 kg i zapewnia wytłumienie hałasu o 45 decybeli.
Metalowe profile z ocynkowanej blachy tworzą ruszt, który mocuje się kołkami rozporowymi do ścian
bocznych, podłogi i sufitu. Wzmocnieniem konstrukcji i elementem umożliwiającym zamocowanie pokrycia
są profile słupkowe, przykręcane w rozstawie co 60 cm. Ochronę przed przenikaniem dźwięków zapewnia
warstwa wełny mineralnej o grubości 4 cm, umieszczona między profilami. Ściany, obustronnie pokryte
płytami gipsowo-kartonowymi o grubości 12,5 mm, po zaszpachlowaniu spoin są gotowe do malowania lub
tapetowania.
Wewnątrz konstrukcji ściany można bez problemu przeprowadzić instalację elektryczną, wodociągową i
grzewczą. Niestety, ściany takie mają niewielką nośność. Jeśli przedmiot, obciążający pojedynczą płytę, ma
długość 1 m, musi ważyć mniej niż 50 kg i nie może odstawać od ściany więcej niż 30 cm. Większą nośność
uzyskamy po założeniu wzmocnienia stelaża na odpowiedniej wysokości. Krzywoliniowe ścianki wymagają
specjalnych profili sufitowych i przypodłogowych oraz elastycznych płyt zbrojonych włóknem szklanym.
Wykończoną powierzchnię ściany na ruszcie uzyskamy również wtedy, gdy zamiast płyt pokryjemy ją
panelami boazeryjnymi. Jako podkład do przybicia paneli posłużą poziome listwy drewniane, zamocowane w
odstępach co 40 cm. Ścianki szkieletowe z wypełnieniem z wełny mineralnej nie powinny być stawiane w
pomieszczeniach narażonych na zalanie oraz tam, gdzie występuje duża wilgotność powietrza. Jeśli bowiem
wełna zostanie zamoczona, nagromadzona woda nie będzie mogła szybko odparować, gdy płyta pokryta
jest np. glazurą lub tapetą winylową.
Płyty gipsowo-kartonowe - nawet te wodoodporne - nie mogą być więc narażone na długotrwałe działanie
wody. Niebezpieczeństwo zawilgocenia istnieje również tam, gdzie przegroda oddziela pomieszczenie
ogrzewane od nie ogrzewanego na poddaszu. Od strony pomieszczenia cieplejszego powinniśmy wtedy
założyć folię paroizolacyjną, która zapobiegnie przenikaniu i skraplaniu się pary wodnej
2.3 Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe
Sufity wykonane z płyt gipsowo-kartonowych coraz częściej goszczą nie tylko w obiektach użyteczności
publicznej, ale również w naszych domach i mieszkaniach. Do zalet tej konstrukcji możemy zaliczyć
szybkość i łatwość montażu, efektowny wygląd oraz - w przypadku sufitów podwieszanych - możliwość
poprowadzenia instalacji w przestrzeni między sufitem a stropem konstrukcyjnym. Sufit podwieszany
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stwarza również możliwość poprawy parametrów termicznych i akustycznych przegrody, poprzez
umieszczenie na płytach warstwy izolacji. Kolejną zaletą jest zwiększenie odporności ogniowej stropu. W
zależności od stawianych wymagań przeciwpożarowych stosowane są inne rozwiązania konstrukcyjne.
Podwieszona na metalowej konstrukcji podsufitka obniża wysokość pomieszczenia, jednocześnie stwarzając
przestrzeń do zakrycia instalacji. Płyty gipsowo-kartonowe podnoszą bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
Dodając do takiej konstrukcji np. wełnę mineralną, przyczyniamy się ponadto do oszczędności energii,
poprzez poprawienie izolacji termicznej, zwiększenie dźwiękochłonności i zmniejszenie efektu pogłosu,
szczególnie przy zastosowaniu płyt perforowanych. Za takim rozwiązaniem przemawia również łatwość, z
jaką można połączyć sufit z systemami oświetlenia, wentylacji i klimatyzacji.
Ruszt metalowy z profili CD 60x27, do którego przykręcane są płyty, może być jedno- lub dwuwarstwowy.
Ten drugi zapewnia większą sztywność pokrycia, łatwiejszy montaż i wymaga mniejszej liczby punktów
mocowania do stropu. Do ścian montowane są profile przyścienne UD 28x27, na których opierają się
końce rusztu nośnego. Rozstaw profili, do których mocowana jest płyta G-K zależy od grubości
zastosowanej płyty oraz kierunku montażu płyt. Jeżeli profile przebiegają prostopadle do długości płyt to taki
montaż nazywamy poprzecznym, natomiast kiedy długość płyty jest równoległa do profila to mamy do
czynienia z montażem podłużnym.
Rozstaw profili warstwy dolnej [mm]
Rodzaj płyty Grubość płyty
GKB
GKB; GKBI
GKB
GKF; GKFI
GKF; GKFI
GKF; GKFI

9,5
12,5
15
12,5
15
20

Kierunek montażu Kierunek montażu
poprzeczny
podłużny
420
300
500
400
550
400
400
nie dopuszcza się
400
nie dopuszcza się
400
Nie dopuszcza się

Rodzaj zastosowanej w suficie płyty zależy od klimatu panującego w pomieszczeniu oraz od tego czy
stanowi on przegrodę lub osłonę ogniową. W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności należy stosować
płyty impregnowanie (GKBI, GKFI).
Płyty do profili nośnych przykręca się wkrętami samonawiercającymi. Wkręty nie mogą przecinać warstwy
kartonu, gdyż wtedy nie podtrzymują płyty, a ich rozstaw powinien wynosić w przybliżeniu 20 cm.
W handlu dostępnych jest kilka systemów sufitów podwieszanych, przystosowanych do pokrywania płytami
gipsowo - kartonowymi. Nie różnią się one zbytnio między sobą: obejmują elementy mocujące, wieszaki,
profile z blachy stalowej oraz płyty gipsowo-kartonowe. Trzeba pamiętać, że do mocowania wieszaków do
stropu nie wolno używać kołków rozporowych z tworzywa sztucznego, gdyż w przypadku pożaru ulegną one
stopieniu, a tylko kotwy metalowe.
2.4 Profile stalowe – konstrukcja ścianek działowych i sufitów podwieszanych
Profile stalowe to kształtowniki produkowane na profilarkach rolkowych z blachy ocynkowanej w przekroju
przypominające ceowniki walcowane na gorąco. Ponieważ jedną z cech gipsu jest jego kwaśny odczyn,
konstrukcje bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez naniesienie warstwy cynku.
2.4.1 Genralnie profile można podzielić na trzy grupy:
- profile ścienne przeznaczone do wykonywania lekkich ścian działowych;
- profile sufitowe - do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych
- profile przyościeżnicowe (UA) przeznaczone do osadzania drzwi w ścianach działowych oraz do
wykonywania wzmocnień rusztu ścian w nietypowych rozwiązaniach.
2.4.2 Asortyment kształtowników obejmuje profile ścienne: pionowe CW 50; CW 75; CW 100, poziome UW
50; UW 75; UW 100, profile sufitowe: CD 60, UD 27 oraz profile ościeżnicowe: UA 50; UA 75; UA 100.
Zastosowanie jednego z wymienionych zestawów profili wynika z wymogów wytrzymałości na zginanie
gotowej ścianki lub nośności gotowego sufitu. Producenci w szczegółowych opracowaniach przedstawiają,
jakie ścianki i sufity można zbudować z poszczególnych rodzajów profili. Przyjmuje się, że maksymalne
wysokości ścianek jednostronnie obłożonych płytami gipsowo - kartonowymi wynoszą dla profili CW 50 - 3,0
m; CW 75 - 4,5 m; CW 100 - 5,0 m. Warto jednak wiedzieć, że specjalne rozwiązania umożliwiają montaż
ścianek do wysokości nawet 9 metrów.
2.4.3. Warunki dopuszczalnych obciążeń
Konstrukcje rusztów nie są przewidziane do przenoszenia dodatkowych obciążeń zewnętrznych na elementy
konstrukcyjne budynków. Wszelkiego rodzaju oprawy oświetleniowe, instalacje klimatyzacyjne, wentylatory
powinny mieć własny system podwieszania do stropów. Ścianki szkieletowe mogą być obciążone
przedmiotami mocowanymi bezpośrednio do płyt gipsowo - kartonowych jeżeli ich masa nie przekracza 30
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kg. Do tego celu używa się różnego rodzaju łączników. Przedmioty o znacznym ciężarze powinny być
mocowane na konstrukcji wsporczej umieszczonej wewnątrz ściany, która przenosi obciążenia wprost na
podłogę bez wytwarzania naprężeń na ścianie. Na takich konstrukcjach montowane są np. umywalki w
łazienkach
2.5 Materiały uzupełniające
2.5.1 Taśmy uszczelniające
Do uszczelniania połączeń ścian działowych ze stropami i ścianami bocznymi oraz połączeń sufitów
podwieszanych ze ścianami bocznymi należy używać systemowe taśmy uszczelniające. Do tego typu prac
powinny być stosowane samoprzylepne taśmy uszczelniające grubości 3 mm lub 4 mm lub docięte paski z
wełny mineralnej grubości do 10 mm.
2.5.2 Blachowkręty
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili nośnych powinny być stosowane systemowe
blachowkręty stalowe zabezpieczone przed korozją. Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili,
których grubość nie przekracza 0,75 mm (dot. profili CW, UW, CD i UD) należy stosować zwykłe
blachowkręty, zaś do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili oraz elementów konstrukcji o grubość
blachy od 0,75 mm do 2,0 mm należy stosować blachowkręty z końcówką samonawiercającą. W przypadku
łączenia elementu mocującego ES lub wieszaka bezpośredniego z profilem CD 60 stosuje się minimum 4
blachowkręty na złącze o minimalnych wymiarach 3,9 x 11 mm. Zabezpieczeniem antykorozyjnym
blachowkrętów może być fosfatowanie lub ocynkowanie.
2.5.3 Łączniki mechaniczne
Do mocowania do konstrukcji budynku profili szkieletu nośnego ścian działowych oraz wieszaków i profili
przyściennych sufitów podwieszanych powinny być stosowane łączniki mechaniczne określone w
dokumentacji technicznej obiektu. Do mocowania wieszaków w sufitach podwieszanych należy stosować
wyłącznie łączniki stalowe. Należy stosować łączniki dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.
2.5.4 Masy szpachlowe – wg specyfikacji SST B 04.02.00
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i uszczelnień na
obwodzie należy stosowane gipsowe masy szpachlowe: gotowe w wiadrach oraz przygotowane fabrycznie
w postaci proszku gotowego do użycia po zmieszaniu z wodą. Natomiast do wykonywania połączeń
ogniochronnych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe zgodne z wymaganiami PN-B-30042:
1997 "Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy" lub inne posiadające stosowną Aprobatę Techniczną
ITB. Należy stosować masy szpachlowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.
2.5.5 Taśmy spoinowe (taśmy zbrojone)
Do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi powinny być stosowane taśmy spoinowe z
włókna szklanego w postaci flizeliny lub siatki.
2.5.6 Wełna mineralna – wg specyfikacji SST B 03.02.00
Wełna mineralna do doskonały izolator akustyczny, bariera ogniowa i izolator cieplny. Ze względu na swoją
strukturę - przede wszystkim łatwość docinania i wypełniania wolnych przestrzeni jest idealnym izolatorem
stosowanym w suchej zabudowie. Do wypełniania przestrzeni w ścianach działowych i przestrzeni nad
sufitem podwieszanym oraz do układania pomiędzy legarami w zabudowie poddaszy stosuje się płyty lub
maty z wełny mineralnej skalnej lub szklanej. Należy stosować systemowe wyroby z wełny mineralnej
kamiennej lub szklanej dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
2.6. Wymagania płyt gipsowych
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405
- wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych
2.6.1 Płyta gipsowa gr. 12,5 mm
Płyta przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność względna nie przekracza
70%. Posiada obłożoną kartonem i spłaszczoną dłuższą krawędź oraz równo obciętą krawędź krótką. Rdzeń
zbrojony jest włóknem szklanym. Płytę stosuje się jako poszycie ścian działowych i osłonowych, sufitów
podwieszanych i obudowy poddaszy, które muszą być przegrodami posiadającymi określoną odporność
ogniową (max. do EI 120).
szerokość - 1200 mm
długość - 2600 mm
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2.6.2 Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych:
2.6.2.1. Powierzchnia - równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi
2.6.2.2. Przyczepność kartonu do rdzenia karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki
gipsowego sposób, aby przy odrywaniu ręka rwa się, nie powodując odklejania się od rdzenia
grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >=18±0,5 szerokość 1200 (+0; -5,0)
2.6.2.3. Wymiary i tolerancje [mm] długość [2000-3000] (+0; -6) prostopadła różnica w długości przekątnych
<=5 do 9,5 <=9,5
2.6.2.4. Masa 1m2 płyty o 12,5 <=12,5 11,0 - 13,0 <=12,5 11 - 13,0
grubości [kg] 15,0 <=15,0 13,5 - 16,0 <=15,0 13,5 - 15,0 >=18,0 <=18,0 16,0 - 19,0
2.6.2.5. Wilgotność [%] <=10,0
2.6.2.6. Trwałość struktury przy opalaniu >=20 ->=20[min.]
2.6.2.7. Nasiąkliwość [%] --<=10 <=10 napis na tylnej stronie data produkcji płyty
2.6.2.8. Odporność ogniowa:
Klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia ścian działowych należy dostosować do klasy
odporności pożarowej budynku. W budynkach klas D i E ściany działowe muszą być wykonane, co najmniej
jako słabo rozprzestrzeniające ogień (SRO). Brakuje jednak wymagań dotyczących odporności ogniowej
tych ścian. W budynkach kategorii zagrożenia ludzi ZL II (budynki lub ich części przeznaczone do użytku
ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się np. szpitale) wymagane jest wykonanie ścian działowych jako
nierozprzestrzeniających ognia (NRO).
W budynkach klas od A do C wymaga się, żeby ściany działowe były klasyfikowane jako
nierozprzestrzeniające ognia, ale takie, aby ich klasa odporności ogniowej wynosiła:
- dla budynków klasy C - EI 0,25,
- dla budynków klasy B - EI 0,5,
- dla budynków klasy A - EI 1,0
Klasę odporności ogniowej elementów budynków ustala się na podstawie trzech podstawowych kryteriów:
izolacyjności (I), szczelności (E) i nośności przegrody (R). Sufity podwieszane muszą spełniać wszystkie te
kryteria, czyli muszą mieć klasę REI (określa ona, jak długo elementy nośne spełniające funkcje oddzielające
zachowują nośność, szczelność i izolacyjność ogniową), natomiast ściany działowe muszą mieć klasę EI
(określa ona, jak długo elementy nienośne zachowują szczelność i izolacyjność ogniową).
Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, określa poniższa
tabela:

W budynkach klas od A do C wymaga się, żeby ściany działowe były klasyfikowane jako
nierozprzestrzeniające ognia, ale takie, aby ich klasa odporności ogniowej wynosiła:
- dla budynków klasy C - EI 15,
- dla budynków klasy B - EI 30,
- dla budynków klasy A - EI 60.
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie klasy odporności
ogniowej spełniać co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli:

Według PN-B-02851-1: 1997 odporność ogniowa jest to zdolność elementu budynku do spełniania
określonych wymagań w znormalizowanych warunkach fizycznych, odwzorowujących porównawczy
przebieg pożaru; miarą odporności ogniowej jest, wyrażony w minutach czas od początku badania do chwili
osiągnięcia przez element próbny jednego z trzech stanów granicznych: nośności przegrody (R), szczelności
(E) i izolacyjności (I).
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Nośność ogniowa (R) jest to zdolność elementu próbnego nośnego elementu konstrukcji do utrzymania
obciążenia badawczego bez przekraczania określonych kryteriów pod względem wielkości i prędkości
przemieszczenia.
Szczelność ogniowa (E) jest to zdolność elementu próbnego oddzielającego elementu konstrukcji
budowlanej do zapobieżenia przejściu płomieni i gorących gazów oraz do zapobieżenia pojawienia się
płomieni na powierzchni nie nagrzewanej.
Izolacyjność ogniowa (I) jest to zdolność elementu próbnego oddzielającego elementu konstrukcji
budowlanej, poddanego oddziaływaniu ognia z jednej strony, do ograniczenia przyrostu temperatury nie
nagrzewanej powierzchni poniżej określonych poziomów.
Sufity podwieszane muszą spełniać wszystkie te kryteria, czyli muszą mieć klasę REI (określa ona, jak długo
elementy nośne spełniające funkcje oddzielające zachowują nośność, szczelność i izolacyjność ogniową),
natomiast ściany działowe muszą mieć klasę EI (określa ona, jak długo elementy nienośne zachowują
szczelność i izolacyjność ogniową).
Szczelność przegrody ma wpływ na izolacyjność ogniową i akustyczną przegrody. Uzyskuje się ją poprzez
dokładne szpachlowanie złącz między płytami oraz szczelin na obwodzie ściany, a także uszczelnienie
wszelkich przejść instalacyjnych. Na połączeniach obwodowych ściany stosuje się także uszczelnienia z
taśm z polietylenu spienionego.
Wszystkie ściany działowe o wymaganej odporności ogniowej musza być wykonywane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w klasyfikacjach ogniowych wydanych przez Zakład Badań Ogniowych Instytutu
Techniki Budowlanej. W klasyfikacjach tych zawarte są szczegółowe informacja dot. rodzaju zastosowanych
materiałów oraz sposobu i montażu.
2.7. Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą
Wymaganiom normy PN-EN-1008: 2004 „Woda zaborowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,
badanie i ocena przydatności wody zaborowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3.0 SPRZET
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne"
pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania
z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

4.0 TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne"
pkt 4
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych.
Pierwsza płyta od dołu spełnia role opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalowa dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem
płaskim podkładzie.
Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.
4.3. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 2
plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m płyt o grubości 12,5 mm lub około
2400 m2 o grubości 9,5 mm.
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego.
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5.0 WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 5
5.2. Zakres stosowania na ścianach płyt gipsowo-kartonowych GKB oraz ognioodpornych PRO GKF
sufitów podwieszanych.
5.3. Warunki przystąpienia do robót
- Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj.
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.
- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w
granicach od 60 do 80%.
- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
5.4. Sufity na ruszcie stalowym (systemowy)
Rodzaj zastosowanej w suficie płyty zależy od klimatu panującego w pomieszczeniu oraz od tego czy
stanowi on przegrodę lub osłonę ogniową. W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności należy stosować
płyty impregnowanie (GKBI, GKFI).
Płyty do profili nośnych przykręca się wkrętami samonawiercającymi. Wkręty nie mogą przecinać warstwy
kartonu, gdyż wtedy nie podtrzymują płyty, a ich rozstaw powinien wynosić w przybliżeniu 20 cm.
W handlu dostępnych jest kilka systemów sufitów podwieszanych, przystosowanych do pokrywania płytami
gipsowo - kartonowymi. Nie różnią się one zbytnio między sobą: obejmują elementy mocujące, wieszaki,
profile z blachy stalowej oraz płyty gipsowo-kartonowe. Trzeba pamiętać, że do mocowania wieszaków do
stropu nie wolno używać kołków rozporowych z tworzywa sztucznego, gdyż w przypadku pożaru ulegną one
stopieniu, a tylko kotwy metalowe.
5.5 Wykonywanie ścianek działowych
Ruszt ściany działowej składa się z elementów poziomych (profile "U"), zamocowanych do podłogi i stropu
oraz elementów pionowych (profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi. Niezależnie od
rodzaju materiału, z którego będzie wykonany ruszt, parametry wytrzymałościowe samej płyty g-k, narzucają
zachowanie rozstawu słupków (profili "C"), nie większego niż połowa szerokości płyty, oraz tak dobranego,
aby łączenia płyt wypadały na słupkach.
Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany, pod skrajne profile, zarówno poziome,
jak i pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych należy podłożyć taśmę izolacji akustyczne
wykonaną z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi i
stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montażu. Podobnie montuje się skrajne profile C do istniejących
już ścian. Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U w rozstawie co 600 mm (625 mm) i nie
stabilizuje się ich położenia, profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty
w momencie mocowania płyt g - k do elementów rusztu. Rozstaw profili może być inny, ale zawsze musi być
spełniony warunek aby przemnożony przez liczbę całkowitą iloczyn był równy szerokości płyty g-k. Profile C
skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną gilotyną dźwigniową.
Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia.
Do rzadkości należy wykonywanie ścianki działowej bez drzwi. W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych
ościeżnice montowane są na etapie wykonawstwa rusztu. Do tych ścian można stosować ościeżnice
zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokości ramiaka ościeżnicy
do grubości ściany. Dostępne ościeżnice stalowe do ścianek o grubości: 75, 100, 125 i 150 mm. W miejscu
gdzie montuje się ościeżnicę w szkielecie ścianki następuje zakłócenie rytmu ustawienia słupków. Słupki
przyościeżnicowe są najczęściej wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 2 mm. Wymagają one pewnego
utwierdzenia w stropie i podłodze. Służą do tego specjalne kątowniki przykręcane na końcach profila "UA"
i zamocowane do stopu i podłogi.
Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza się stosowanie
słupków przyościeżnicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm. Bezpośrednio nad ościeżnicą musi być wstawiony
odcinek profila "U" łączący słupki przyościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża. Umożliwia to wstawienie
krótkich odcinków profila "C" usytuowanych zgodnie z rytmem rozstawu pozostałych słupków.
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We wnętrzu ścianki można ukryć instalacje. Zasadniczo w ścianach opartych na jednym profilu można
prowadzić jedynie instalacje elektryczne, natomiast przebieg rur wodociągowych i kanalizacyjnych może być
ukryty dopiero w specjalnych ściankach sanitarnych.
Płyty g-k mocowane są najczęściej pionowo, a styki ich krawędzi muszą zawsze wypadać na profilach C.
W czasie pokrywania rusztu płytami g-k korzystnie jest zachować kierunek pokrywania taki, aby na profilach
podpierających styki płyt najpierw wprowadzać wkręt od strony środnika a dopiero później od strony końca
półki. Pozwala to na uniknięcie deformacji profili podczas wprowadzania wkrętów.
W zależności od wymaganych parametrów ścianki konstrukcja obłożona jest jedną, dwoma lub nawet trzema
warstwami płyt. Przestrzeń między kształtownikami wypełnia się wełną mineralną, co wpływa korzystnie
na właściwości termiczne i izolacyjność akustyczną ścianki. Do metalowej konstrukcji (rusztu) płyty g-k
przykręca się specjalnymi samogwintującymi blachowkrętami o długości 25 - 55 mm. Blachowkręty są
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez fosfatowanie. Wkręty przeznaczone do profili z blachy o grubości 0,6
mm są zakończone szpicem natomiast do profili z blachy 2 mm zakończone są wiertłem. Po zamocowaniu
płyt na ścianie czy suficie widoczne są wszystkie krawędzie płyt oraz łby blachowkrętów.
Chcąc uzyskać jednolitą płaszczyznę należy zamaskować spoiny i łby wkrętów. Używa się do tego gipsu
szpachlowego lub gotowych mas szpachlowych. Zadaniem spoinowania jest nie tylko ukrycie styków płyt,
ale przede wszystkim połączenie poszczególnych arkuszy płyt w jedną całość. Aby umożliwić spoinie
przenoszenie nawet nieznacznych sił rozciągających, należy zazbroić ją taśmą z materiału włóknistego.
Stosuje się taśmę papierową perforowaną lub taśmy z włókna szklanego i to zarówno w formie prasowanej
fizeliny jak i siateczki tkanej z nici szklanych. Taśma ta musi być zatopiona w masie szpachlowej. Dla
uzyskania efektu idealnej gładkości spoiny oraz zlicowania jej z płaszczyzną kartonu należy ją co najmniej
dwukrotnie szpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Tak przygotowaną
powierzchnię ściany można malować, lub tapetować. Równocześnie ze spoinowaniem szpachluje się łby
wkrętów.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne"
pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405
"Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych".
W szczególności powinna być oceniana:
- równość powierzchni płyt,
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
- wymiary płyt (zgodne z tolerancja),
- wilgotność i nasiąkliwość,
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.
6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.0 OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 7
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej
kondygnacji. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle
ścian surowych na płaszczyznę pozioma.
Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli
każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m.
7.3. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
7.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości
obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze
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8.0 ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt 8
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych
z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoLa odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania,
należy podłoże oczyścić i umyć wodą
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały
pozytywne wyniki
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. "Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania
i badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodność z dokumentacja techniczna,
b. rodzaj zastosowanych materiałów,
c. przygotowanie podłoża,
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
e. wichrowatość powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być
katami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji.
Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania
powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz
przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łata a powierzchnia suchego tynku powinien być
wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.
Odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kata
przewidzianego w dokumentacji pionowego poziomego nie większa niż 2 mm i nie większe niż 1,5 mm na
nie większe niż 2 mm na 1 nie większe niż 2 mm w liczbie nie większej 1 mb i ogółem nie więcej mb i ogółem
nie więcej ni.
niż 2 na całej długości niż 3 mm w 3 mm na całej powierzchni łaty kontrolnej o pomieszczeniach do 3,5
ograniczonej ścianami, długości 2 mb mm wysokości oraz nie belkami itp. więcej niż 4 mm w
pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości

9.0 PODSTAWA PŁATNOSCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogólne" pkt 9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawca
a powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:
- dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,
- przygotowanie podłoża,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych:
a) na ścianach murowanych
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża,
- przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z przycięciem i
dopasowaniem,
c) na rusztach z kształtowników metalowych
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- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem,
- dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe):
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,
- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin taśma papierowa,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-72/B-10122
Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405
Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862
Odporność ogniowa.
PN-EN 1008:2004
Kruszywa do produkcji betonu.
PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości
i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
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