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Ogólna Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych
(OST)
1. Wymagania ogólne.
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.
„Termomodernizacja budynku socjalnego w Szydłowcu przy ulicy Garbarskiej 7"
oraz „Przyłącza wodno- kanalizacyjne wraz z instalacją wewnętrzną wodnokanalizacyjną”
Zamawiający: Gmina Szydłowiec pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec.
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.
Przedmiotem zamówienia są prace budowlane i instalacyjne związane
z termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego (socjalnego) oraz
wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i wewnętrznych instalacji wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej w istniejącym budynku zlokalizowanym w miejscowości
Szydłowiec przy ulicy Garbarskiej 7 na działce nr ewid. 3948/2.
Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem roboty ogólnobudowlane,
wykończeniowe, instalacyjne oraz brukarskie. Szczegółowy zakres robót do
wykonania opisany został w projekcie budowlanym.
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
Wszelkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe zależeć będą od przyjętej
przez Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiającego technologi prowadzenia
robót budowlanych. Całość prowadzonych robót musi być zgodna ze sztuką
budowlaną oraz zasadami wiedzy technicznej.
1.4. Informacje o terenie budowy.
a) organizacja robót budowlanych
Teren budowy znajduje się w miejscowości Szydłowiec przy ulicy Garbarskiej.
Teren pofałdowany, nieogrodzony, zurbanizowany. Na działce oprócz budynku
przeznaczonego do termomodernizacji znajduje się budynek gospodarczy oraz sieci
uzbrojenia terenu.
Wielkość oraz szczegółowe zagospodarowanie terenu inwestycji wg projektu
budowlanego.
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b) zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów
oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robót budowlanych.
c) ochrona środowiska
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się
do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza
jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie
zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy
wykonywaniu robót.
d) warunki bezpieczeństwa pracy
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP,
a w szczególności zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież
ochronną i roboczą dla pracowników zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie
gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
e) zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca w ramach ustalonego umownie wynagrodzenia, zobowiązany jest
do zorganizowania zaplecza budowy.
f) warunki dotyczące organizacji ruchu
W przypadku konieczności czasowej zmiany organizacji ruchu, wykonawca
na własny koszt sporządzi odpowiednie opracowania i dopełni niezbędnych
procedur.
g) ogrodzenia
Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia placu budowy, min.
poprzez wykonanie ogrodzenia.
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h) zabezpieczenia chodnika i jezdni
W przypadku konieczności zajęcia chodnika i/lub jezdni wykonawca na własny
koszt dopełni niezbędnych procedur oraz wykona stosowne zabezpieczania.

1.5. Nazwy i kody grup robót, klas robót oraz kategorii robót.
Roboty budowlane w szczególności obejmują:
45000000-7
45211340-4

roboty budowlane
roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

a) roboty przygotowawcze
45111200-0
ziemne

roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

b) roboty związane z termomodernizacją budynku
45262500-6 roboty murowe
45422000-1 roboty ciesielskie
45261000-4 roboty pokrywcze
45410000-4, 45431000-7 roboty tynkarskie i okładzinowe
45321000-3, 45443000-4 roboty termoizolacyjne
45421000-4, 45421160-3 roboty stolarskie i ślusarskie
45442100-8 roboty malarskie
c) roboty związane z budową przyłączy i instalacji
45331100-7, 45332000-3 roboty instalacyjne sanitarne
45231300-8 roboty w zakresie budowy wodociągów i kanalizacji
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem
polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany
do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
Ponadto wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości prac zgodnie ze
sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które
są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych w trakcie realizacji
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robót.
1.6. Określenia podstawowe.
Określenia użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
Polskimi Normami.
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w toku robót.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.
Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor Nadzoru – w ramach
posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunków umowy.
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu
przez Inżyniera lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inżyniera lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .
Polecenie Inżyniera, Inspektora Nadzoru lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego –
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy / robót.
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze
robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
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Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót
ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń
instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym
nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też
„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze)
od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez Inwestora.
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia
robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy.
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych
w kolejności technologicznej ich wykonania (w miarę możliwości), z wyliczeniem
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców
bądź dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym.
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora
tj. Gminę Szydłowiec, pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec.

przedsięwzięcia

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów
o wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
2. Materiały.
2.1. Warunki ogólne.
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby
budowlane
o
właściwościach
użytkowych
umożliwiających
prawidłowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane –
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane
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i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom
określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych
w ST w celu udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem
i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może
być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Zgodnie z art. 30 ust. 4 Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza się rozwiązania,
które są równoważne do rozwiązań projektowanych.
3. Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany
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do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą
być niedopuszczone do realizacji robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które
nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów.
4. Transport.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia
na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umową.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
5. Wykonanie robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową
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lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,
za ich zgodność z dokumentacją kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakości robót.
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ).
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi
on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
kosztorysową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania
poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić
prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru);
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami
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technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania
i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości
w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi
wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań
materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom
ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji kosztorysowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.
6.5. Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie
raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie
określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła
ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót
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prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie
od Wykonawcy.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy
są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót
z dokumentacją kosztorysową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały,
które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną
w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr
198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92
z2004r. Poz. 881).
6.8. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy
z dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 243 z 2010r. Poz. 2016
z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika
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budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz.
953 z późniejszymi zmianami).
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
-

-

-

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości
i harmonogramów robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku
z warunkami klimatycznymi,
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robót,
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je
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-

przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania
poleceń Wykonawcy Robót.
Rejestr Obmiarów
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiarów.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być
udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3),
następujące dokumenty:
pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
protokoły przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoły odbioru robót,
protokoły narad i ustaleń,
korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione
do wglądu na życzenie Zamawiającego.
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7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie
z dokumentacją kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera
o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione
według instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi
wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robót.
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych
i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót.
(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości
i odległości pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić
metody obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania
liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami
nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej
łączną powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych przy założeniu
pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni nieotynkowanych
mniejszych od granicznej wielkości).
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących,
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie przez cały okres trwania robót.
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7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane
w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.
8. Obmiar robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu.
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:
 dokumentacją kosztorysową
 kosztorysem ofertowym
 ustaleniami z inwestorem
 wiedzą i sztuką budowlaną
 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót
 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi
danego zakresu robót.
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
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Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych
i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową,
ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.3. Odbiór wstępny robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego
w obecności Inżyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją kosztorysową i ST .
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją
kosztorysową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych
w Dokumentach Umownych.
8.4. Dokumenty do odbioru wstępnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
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1. Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami
oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji
Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń
laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych
materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich
wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,
wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.
na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót
właścicielom urządzeń.
10. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie
gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór wstępny Robót”.
9. Podstawa Płatności.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą
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płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji kosztorysowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować:
koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.


10. Przepisy związane.
a) Obowiązujące w Polsce normy i normatywy,
b) Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2010r. nr 243 poz. 2016
ze zmianami),
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
e) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
f) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych
ARKADY-1987r.;
g) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów.
h) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami
( Dz. U. z 2000 Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).
i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U.
z 2003r. Nr 48 poz. 401).
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora,
który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych
(SST 2)
- ROBOTY ZIEMNE 1.
1.1.

Przedmiot I Zakres Stosowania Specyfikacji
Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z realizacją zadania.
1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej.
1.3.

Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących
w obiekcie objętym kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą:
- wykopy pod rurociągi
- warstwy podbudowy, zasypki itd.
- transport mas ziemnych i ewentualnie gruzu

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 ich wykonania, ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.
2.1.

Materiały
Wykonanie robót - wykop
Do wykonania robót materiały nie występują poza wykonaniem wykopów
w osłonie ścianek szczelnych. Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się
grodzice stalowe, których rodzaj i typ określa dokumentacja projektowa. Mogą to
być na przykład często spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN
10248-2:1999. Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby
zabezpieczyć wykop przed napływem wody z zewnątrz, a ściany wykopu przed
obsuwaniem się. W przypadku wykorzystania ścianek jako elementów przyszłej
konstrukcji muszą spełniać wymagania założone w projekcie technicznym
(opracowanym odrębnie).
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2.2.

2.3.

Wykonanie robót – podbudowy
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe.
Wymagania dotyczące pospółek:
–
uziarnienie do 50 mm,
–
łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,
–
zawartość frakcji pyłowej do 2%,
–
zawartość cząstek organicznych do 2%.
Wykonanie robót – podkłady podposadzkowe z piasku zwykłego
Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły.

2.4.

Wykonanie robót wg - zasypki
Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki
materiałów budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
–
max. średnica ziaren d<120 mm,
–
wskaźnik różnoziarnistości U>5,
–
współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d,
–
zawartość części organicznych I<2%,
–
odporność na rozpad <5%.

2.5.

Wykonanie robót – nasypy konstrukcyjne

Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych powinien posiadać następujące
właściwości:
–
max. średnica ziaren d<120mm,
–
wskaźnik różnoziarnistości U>3,
–
granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm
– W<40%,
–
zawartość części organicznych I<2%,
–
pęcznienie pod wpływem wody P<5%,
–
możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia,
–
odporność na rozpad <10%.
3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy obiektach które
maszyny mogły by uszkodzić (istniejące budynki, sieci itp.) roboty należy
wykonywać ręcznie.
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej
i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
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5. Wykonanie robót
5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym
celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych
w nawiązaniu do badań geologicznych.
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary
geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław
wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów,
niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się
stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
– w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu
1:1,25
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane
następujące zabezpieczenia:
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na
szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia
powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki
umożliwiające odpływ wód opadowych
– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody
opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych
nachyleń
– stan
skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od
występowania niekorzystnych czynników.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
a) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.
b) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem
fundamentu.

22

c) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu
a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy
porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
a) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu
prac w wykopie.
b)

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu
oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.

powinno

być

c) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu,
równomiernie warstwami grubości 25 cm.
d) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa
stała na całej powierzchni rzutu obiektu.
e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie
mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora.
Warunki wykonania podkładu pod posadzki:
a)

Układanie podkładu
wykonywaniem posadzki.

powinno

nastąpić

bezpośrednio

przed

b) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone
z odpadków materiałów budowlanych.
c) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie
jedną warstwą.
d) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa
stała na całej powierzchni rzutu obiektu.
e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98
według próby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu
zezwolenia Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Warunki wykonania zasypki:
a)

Zasypanie wykopów powinno być wykonane
zakończeniu przewidzianych w nim robót.

bezpośrednio

b)

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno
oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci.

po
być
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c) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami
o grubości:
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami)
lub ciężkimi tarczami.
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
d) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie
mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.
e) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być
wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowej.
6. Kontrola jakości robót
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami
wyszczególnionymi w p. 10.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu
powinny obejmować:
–
zgodność wykonania robót z dokumentacją
–
prawidłowość wytyczenie robót w terenie
–
przygotowanie terenu
–
rodzaj i stan gruntu w podłożu
–
wymiary wykopów
–
zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów
Sprawdzeniu podlega:
–
przygotowanie podłoża
–
materiał użyty na podkład
–
grubość i równomierność warstw podkładu
–
sposób i jakość zagęszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
–
stan wykopu przed zasypaniem
–
materiały do zasypki
–
grubość i równomierność warstw zasypki
–
sposób i jakość zagęszczenia.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
wykopy – [m3]
podkłady i nasypy – [m3]
zasypki – [m3]
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transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót
zanikających.
9. Podstawa płatności
Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
–
wyznaczenie zarysu wykopu,
–
odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na
samochody i odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali
miejsce odwozu mas ziemnych,
–
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek
szczelnych.
Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
–
dostarczenie materiału
–
uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.
Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
–
dostarczenie materiałów
–
zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.
Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzględnieniem odległości transportu.
Cena obejmuje:
–
załadowanie gruntu na środki transportu
–
przewóz na wskazaną odległość
–
wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
–
utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.
10. Przepisy związane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis
gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02
Podłoża kolejowe.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.
Tolerancje kształtów i wymiarów.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych
(SST 6)
- KONSTRUKCJE DREWNIANE 1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
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Dla robót wymienionych w specyfikacji stosuje się drewno klasy C27 według
następujących norm państwowych:
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-B-03150:2000/Az1:2001.

Konstrukcje

drewniane.

Obliczenia

statyczne

i projektowanie.
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa

podaje poniższa

tabela.
Oznaczenie

Klasy drewna
C24
24
13
0,3
20
5,1
2,4

Zginanie [MPa]
Rozciąganie wzdłuż włókien [MPa]
Rozciąganie w poprzek włókien [MPa]
Ściskanie wzdłuż włókien [MPa]
Ściskanie w poprzek włókien [MPa]
Ścinanie

C27
27
16
0,4
22
5,6
2,8

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady
Sęki w strefie marginalnej
Sęki na całym przekroju
Skręt włókien
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i
zbitki:
a) głębokie
b) czołowe
Zgnilizna
Chodniki owadzie
Szerokość słojów
Oblina

C24
do 1/4
do 1/4
do 7%

C27
1/4 do 1/2
1/4 do 1/3
do 10%

1/3
1/1

1/2
1/1

niedopuszczalna
niedopuszczalne
4 mm
6 mm
dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do
1/4 szerokości lub długości

Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn

30 mm – dla grubości do 38 mm
10 mm – dla grubości do 75 mm

b) boków

10 mm – dla szerokości do 75 mm
5 mm – dla szerokości > 250 mm

Wichrowatość

6% szerokości
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Krzywizna poprzeczna

4% szerokości

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości
elementu.
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki
prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie
więcej niż:
–

dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%

–

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
dla łat o grubości do 50 mm:
–

w grubości:

+1 mm i –1 mm dla 20% ilości

–

w szerokości:

+2 mm i –1 mm dla 20% ilości

dla łat o grubości powyżej 50 mm:
–

w szerokości:

+2 mm i –1 mm dla 20% ilości

–

w grubości:

+2 mm i –1 mm dla 20% ilości

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być
większe niż +3 mm i –2 mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż
+3 mm i –2 mm.
2.2. Łączniki
2.2.1. Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.2.2. Śruby
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
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2.2.3. Nakrętki:
Należy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podkładki pod śruby
Należy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkręty do drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed
działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do
stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach
rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość
składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.
2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych
opakowaniach

w

zamkniętych

pomieszczeniach

magazynowych,

zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać
akceptację Inżyniera.
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inżynier.
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Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier
wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzęt
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
–

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 Inżyniera.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3.
5. Wykonanie robót
5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków,
które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego
i wymiarów konstrukcji.
5.2. Więźba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się
od projektowanych więcej jak 0,5 mm.
Dopuszcza się następujące odchyłki:
–

w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

–

w długości elementu do 20 mm

–

w odległości między węzłami do 5 mm

–

w wysokości do 10 mm.
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Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być
w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy.
6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są ilości w m3 wykonanej konstrukcji.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.
10. Przepisy związane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002

Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne
dotyczące tarcicy.

PN-EN 844-1:2001

Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne
wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.

PN-82/D-94021

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymałościowymi.

PN-EN 10230-1:2003

Gwoździe z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996

System oznaczenia części złącznych.

31

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych
(SST 5)
- ROBOTY MUROWE 1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót murowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Woda zarobowa /PN-EN 1008:2004/
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
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2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0 kg
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym
pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm
nie może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych.
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania
– brak uszkodzeń po badaniu.
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości
1,5m na inne cegły nie rozpadła się.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement:

ciasto wapienne:

piasek

1

:

1

:

6

1

:

1

:

7

1

:

1,7

:

5

cement:

wapienne hydratyzowane:

piasek

1

:

1

:

6

1

:

1

:

7

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement:

ciasto wapienne:

piasek

1

:

0,3

:

4

1

:

0,5

:

4,5

cement:

wapienne hydratyzowane:

piasek

1

:

0,3

:

4

1

:

0,5

:

4,5
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–

przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane
mechanicznie.

–

zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana
możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa
niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno
tworzyć

jednolitą

i

jednobarwną

masę,

bez

grudek

niegaszonego

wapna

i

zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. Wykonanie robót
Wymagania ogólne:
1) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do
odsadzek, wyskoków i otworów.
2) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości
poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
3) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu
połączenia

murów

wykonanych

niejednocześnie

należy

stosować

strzępia

zazębione końcowe.
4) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed
ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.
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5) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem
murów.
6) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze
powyżej 0°C.
7) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem
czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu
robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury z cegły pełnej lub z bloczków
5.1.1. Spoiny w murach.
–

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,

–

10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na
głębokości 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł lub bloczków użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna
być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł.
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa),
należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły
jednego wymiaru.
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o
grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia
zazębione boczne.
6. Kontrola jakości
6.1. Materiały ceramiczne i bloczki
Przy odbiorze materiałów murowych należy przeprowadzić na budowie:
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie
i mierzenie:
–

wymiarów i kształtu elementów,
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–

liczby szczerb i pęknięć,

–

odporności na uderzenia,

–

przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie
mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

Rodzaj odchyłek
Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni
Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości
Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości
Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości
Odchylenia wymiarów otworów w świetle
o wymiarach:
do 100 cm
szerokość
wysokość
ponad 100 cm
szerokość
wysokość

Dopuszczalne odchyłki [mm]
mury spoinowane
mury niespoinowane
3
10

6
20

3
6
20

6
10
30

1
15

2
30

1
10

2
10

+6, –3
+15, –1

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

+10, –5
+15, –10

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbiór robót
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:


dokumentacja techniczna,



dziennik budowy,



zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,



protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,



protokóły odbioru materiałów i wyrobów,



wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,



ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objęte specyfikacją. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
–

dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy

–

wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych

–

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań

–

uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10. Przepisy związane
PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996

Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementu powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990

Cement portlandzki.

PN-88/B-30001

Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
PN-97/B-30003

Cement murarski 15.

PN-88/B-30005

Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020

Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259

Beton komórkowy.
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PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 3: Elementy
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i
lekkimi).
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych
(SST 10)
- ROBOTY POKRYWCZE 1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi
i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.:
a) Pokrycie dachu,
b) Obróbki blacharskie,
c) Rynny i rury spustowe.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
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2.1.1 Papa
Papa

termozgrzewalna

powinna

odpowiadać

wymaganiom

norm

lub

aprobat

technicznych dopuszczających do stosowania w budownictwie. W szczególności
powinna odznaczać się dużą odpornością na siły zrywające nie mniejszą niż 600/N 5 cm
poprzecznie i 800/N 5 cm wzdłużnie oraz dużą trwałością i niezmiennością właściwości
technicznych z upływem czasu a także odpornością na wpływy biologiczne.
2.1.2 Blacha trapezowa
Profilowane arkusze blachy stalowej o grubości min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej.
Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cała powierzchnia płyt zabezpieczona jest
obustronnie powłoką dekoracyjną akrylową lub poliestrowo-silikonową. Dopuszcza się
posypkę zewnętrzną z piasku kwarcowego. Kolor określa projekt techniczny.
Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126.
Płyty dachówkowe muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania
i pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.
2.1.3 Łączniki
Do mocowania blachy stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań
producenta materiałów pokryciowych.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie robót
5.1. Podkłady pod pokrycia
Wymagania ogólne:
a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią
a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym
do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym,
b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
d) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm,
e) łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się
na krokwiach,
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f)

rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia,

g) łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 06.00.00.
5.2. Wykonywanie robót pokryciowych
a) folie należy układać na krokwiach (lub deskowaniu) mocując je za pomocą takera lub
gwoździ papowych,
b) poszczególne pasy folii powinny być ułożone z zaznaczoną zakładką i zawsze
napisami do góry,
c) przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić geometrię dachu,
d) do mocowania blach służą wkręty samowiercące o wymiarach 4,8x35mm
z uszczelką z gumy EPDM odpornej na zmiany temperatury i promieniowanie
słoneczne,
e) wkręty

należy wkręcać wiertarką

wyposażoną

w

płynną

regulację

mocy,

w najniższy miejscu fali dachówki,
f)

do ciecia blach należy stosować elektryczne nożyce wibracyjne lub skokowe,
niblery oraz nożyce ręczne,

g) obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
h) roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej można wykonywać o każdej porze
roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C,
i)

robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach,

j)

rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi
w odstępach nie większych niż 50 cm,

k) spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mieć
szczelne wpusty do rur spustowych,
l)

rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi
w odstępach nie większych niż 3 m.

6. Kontrola jakości
a) Wymagana jakość materiałów pokrywczych powinna być potwierdzona przez
producenta

przez

zaświadczenie

o

jakości

lub

znakiem

kontroli

jakości

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.
b) Materiały pokrywcze dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
c) Odbiór materiałów pokrywczych powinien obejmować zgodność z dokumentacją
projektową

oraz

sprawdzenie

właściwości

technicznych

tych

materiałów

z wystawionymi atestami wytwórcy.
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W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości
wystawionym

przez

producenta

–

powinien

być

on

zbadany

zgodnie

z postanowieniami normy państwowej.
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie

należy

stosować

również

materiałów

przeterminowanych

(po

okresie

gwarancyjnym).
f)

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
–

dla robót pokrywczych – m2 pokrytej powierzchni,

–

dla robót związanych z wykonaniem rynien i rur spustowych – 1 m wykonanych
rynien lub rur spustowych.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoża
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas
suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych.
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać
za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką
milimetrową.
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.
8.2. Odbiór robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp
później jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
–

podłoża (deskowania i łat),

–

jakości zastosowanych materiałów,

–

dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

–

dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
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Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
–

dokumentacja techniczna,

–

dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,

–

zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiałów,

–

protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

9. Podstawa płatności
a) Pokrycie dachowe.
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanego pokrycia.
b) Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
–

przygotowanie,

–

zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,

–

uporządkowanie stanowiska pracy.

c) Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
–

przygotowanie,

–

zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,

–

uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane
PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998

Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
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PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-71/B-10241

Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000

Dachówki i kształtki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory
dachowe. Badania.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych
(SST 11)
- TYNKI I OKŁADZINY1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych (przy wymienianej stolarce
okiennej i drzwiowej).
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg
poniższego.
–

Tynki wewnętrzne

–

Tynki cementowo-wapienne

–

Suche tynki

–

Tynki zewnętrzne

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
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2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę
z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1.

Piasek

powinien

spełniać

wymagania

obowiązującej

normy

przedmiotowe,

a w szczególności:
–

nie zawierać domieszek organicznych,

–

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich – średnioziarnisty.
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez
sito o prześwicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż
+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.4. Materiały do suchych tynków
2.4.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.4.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.4.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem,
że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.2. Przygotowanie podłoży
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin
przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można
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usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą
benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut
tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy
narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Wykonywanie suchych tynków
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać:
a) bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowej,
b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat
drewnianych, umocowanych do podłoża.
Mocowanie

płyt

gipsowo-kartonowych

do

rusztu

wykonuje

się

specjalnymi

blachowkrętami przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu
należy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny
być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien
wynosić ok. 10 mm).
Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego
i zaszpachlować zaprawą gipsową.
6. Kontrola jakości
6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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6.2. Płyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub
spłaszczone.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże
oczyścić i zmyć wodą.
8.2. Odbiór tynków
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na
całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
–

pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w
pomieszczeniu,

–

poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
–

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów
soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,

–

trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze
wskutek niezostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

8.3. Odbiór suchych tynków
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i
odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.
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9. Podstawa płatności
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

–

–

przygotowanie zaprawy,

–

dostarczenie materiałów i sprzętu,

–

ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

–

umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,

–

osiatkowanie bruzd,

–

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

reperacje tynków po dziurach i hakach,
–

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

Suche tynki
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
–

dostarczenie materiałów i sprzętu,

–

przygotowanie podłoża,

–

mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

–

uporządkowanie miejsca pracy.

Okładziny ścian
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej,
która obejmuje:
–

przygotowanie zaprawy,

–

przygotowanie podłoża,

–

dostarczenie materiałów i sprzętu,

–

moczenie płytek, docinanie płytek,

–

ustawienie i rozbiórką rusztowań,

–

wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

–

zamurowanie przebić,

–

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

–

reperacje tynków,

–

oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

10. Przepisy związane
PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania
przy odbiorze.
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PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
próbek.

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych
(SST 13)
- STOLARKA 1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie oraz montaż stolarki drzwiowej i okiennej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami
malarskimi.
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być
większe niż podano poniżej.
Różnice wymiarów [mm]

okien

drzwi

wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m

5

5

powyżej 1 m

5

5

różnica długości przeciwległych elementów do 1 m

1

1
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ościeżnicy mierzona w świetle

powyżej 1 m

2

skrzydło we wrębie

szerokość do 1 m

1

powyżej 1 m

2

2

wysokość powyżej 1 m 2
różnica długości przekątnych

do 1 m

2

przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m
przekroje szerokość
elementów grubość

3

3

powyżej 2 m

3

3

do 50 mm

1

powyżej 50 mm

2

do 40 mm

–

1

powyżej 40 mm

–

2

–

1

grubość skrzydła

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich
norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub
farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować:
–

do

elementów

konfekcjonowanych

należy

stosować

zestaw

farb

chemoutwardzalnych szybkoschnących wg BN-71/6113-46
–

do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002,
oraz farby ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejnożywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38.

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997
Składowanie elementów:
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych
i

przewiewnych,

zabezpieczonych

przed

opadami

atmosferycznymi.

Podłogi

w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby
należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
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3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inżyniera.
4. Transport
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
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.
5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie ościeży.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu
ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.

Wymiary zewnętrzne (cm)
wysokość

szerokość

Do 150

do 150
150±200
powyżej 200
do 150
150±200
powyżej 200

Powyżej 150

Liczba punktów
zamocowań
4
6
8
6
8
100

Rozmieszczenie punktów
zamocowań
w nadprożu
na stojaka
i progu
nie mocuje się
po 2
po 2
po 2
po 3
po 2
nie mocuje się
po 3
po 1
po 3
po 2
po 3
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5.1.3.Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub
listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.
Uszczelnienie ościeży należy wykonać uszczelniającymi masami plastycznym.
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
–

2 mm przy długości przekątnej do 1 m,

–

3 mm przy długości przekątnej do 2 m,

–

4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu
materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów
wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót
murowych wg SST.
Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.
Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie
i poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów
kotwionych w ościeżu. Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić
luzy.
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Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.
Wartość luzu i odchyłek

Miejsca luzów

okien

drzwi

+2

+2

–1

–1

Luzy między
skrzydłami
Między skrzydłami a
ościeżnicą
5.3. Powłoki malarskie

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys
i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu
i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakości
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
Ocena jakości powinna obejmować:
–

sprawdzenie zgodności wymiarów,

–

sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

–

sprawdzenie

prawidłowości

wykonania

z

uwzględnieniem

szczegółów

konstrukcyjnych,
–

sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich
funkcjonowania,

–

sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
dla stolarki okiennej z PCV i skrzydeł drzwiowych – 1 m2 wbudowanego elementu
dla ślusarki okiennej i bram stalowych – 1 t masy wbudowanego elementu
dla ościeżnic drzwiowych – 1 szt. wbudowanej stolarki
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór

obejmuje

wszystkie

materiały

podane

w

punkcie

2,

oraz

czynności

wyszczególnione w punkcie 5.
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9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
–

dostarczenie gotowej stolarki i ślusarki

–

osadzenie

stolarki

w

przygotowanych

otworach

z

uszczelnieniem

i ewentualnym obiciem listwami,
–

dopasowanie i wyregulowanie

–

ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10. Przepisy związane
PN-B-10085:2001

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050

Szkło płaskie walcowane.

PN-75/B-94000

Okucia budowlane. Podział.

PN-B-30150:97

Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32

Pokost lniany.

PN-C-81901:2002

Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

PN-C-81901:2002

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-71/6113-46

Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.

PN-C-81607:1998

Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych
(SST 14)
- ŚLUSARKA 1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru ślusarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg
poniższego.
a) Ślusarka drzwiowa stalowa.
b) Ślusarka drzwiowa aluminiowa.
c) Drobne elementy ślusarskie w budynkach (osłony grzejnikowe, kraty, balustrady,
klamry włazowe itp.)
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
–

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002.
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2.2. Powłoki malarskie
Materiały na powłoki malarskie wg niniejszych SST 15 .
2.3. Okucia
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające
i uchwytowe zgodnie z dokumentacją.
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg SST 13 punkt 2.8.
2.5. Badania na budowie
2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać
akceptacje Inżyniera.
2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
–

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 Inżynier wpisem do dziennika budowy.
2.6. Ślusarka aluminiowa
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami
i powłokami anodowymi.
2.6.1. Na elementy ślusarki zastosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg
PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004
Połączenia elementów wykonać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane
lub skręcane na śruby.
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-80/M-02138.
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2.6.2. Okucia wg punktu 2.32.6.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym
wymaganiom:
–

twardość Shor’a min. 35-40

–

wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa

–

odporność na temperaturę od -30 do +80°C

–

palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia

–

nasiąkliwość – nie nasiąkliwe

–

trwałość min. 20 lat

2.6.3. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al./An15u wg
PN-80/H-97023

2.7. Ślusarka stalowa
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i
powłokami antykorozyjnymi.
2.7.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby.
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom
normy PN-80/M-02138.
2.7.2. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
–

twardość Shor’a min. 35-40

–

wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa

–

odporność na temperaturę od –30 do +80°C

–

palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia

–

nasiąkliwość – nie nasiąkliwe

–

trwałość min. 20 lat.

2.7.3. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi.
3. Sprzęt
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.
4. Transport
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednią normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
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Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.
5. Wykonanie robót
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:
–

prawidłowość wykonania ościeży,

–

możliwość mocowania elementów do ścian,

–

jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją
zaakceptowaną przez Inżyniera.
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych
lub kołków wstrzeliwanych.
5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą
tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej.
Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.
5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys
i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST 15.
6. Kontrola jakości
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających
zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.
6.2.Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
–

sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
–

sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i
spoziomowania,

–

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

–

sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,

–

sprawdzenie działania części ruchomych,

–

stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

Roboty podlegają odbiorowi.
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7. Obmiar robót
Jednostką

obmiarową

robót dla

ślusarki drzwiowej jest

ilość m2

elementów

zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
Jednostką obmiarową dla drobnych elementów jest 1 mb lub szt.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających
zakryciu.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w
punktach 5 i 6.
9. Podstawa płatności
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce
montażu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane.
PN-80/M-02138.

Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.

PN-87/B-06200

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby

walcowane

na

gorąco

z

niestopowych

stali

konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430

Elektrody

stalowe

otulone

do

spawania

i

napawania.

Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703

Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

Pozostałe przepisy wg SST 13 oraz SST 15.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych
(SST 15)
- ROBOTY MALARSKIE 1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie następujących robót malarskich:
a) Malowanie konstrukcji stalowych,
b) Malowanie konstrukcji drewnianych,
c) Malowanie tynków.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

63

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę
bez grudek i zanieczyszczeń.
2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do
ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej
do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach
technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie
schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
–

wodę – do farb wapiennych,

–

terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,

–

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów
farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne
zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz
z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach
i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
–

wydajność – 6–10 m2/dm3,

–

max. czas schnięcia – 24 h
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Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna
–

wydajność – 15–16 m2/dm3,

–

max. czas schnięcia – 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały
–

do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego
stosowania – biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
–

wydajność – 6–10 m2/dm3,

–

max. czas schnięcia – 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97
–

wydajność – 4,5–5 m2/dm3

–

czas schnięcia – 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała
–

wydajność – 5–6 m2/dm3,

–

max. czas schnięcia – 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
–

wydajność – 6–8 m2/dm3

–

czas schnięcia – 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy
–

wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3

–

czas schnięcia – 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
–

wydajność – 6–8 m2/dm3

–

czas schnięcia – 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
–

wydajność – 6–10 m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
–

lepkość umowna: min. 60

–

gęstość: max. 1,6 g/cm3

–

zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%
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–

roztarcie pigmentów: max. 90 m

–

czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do
osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz.

Wymagania dla powłok:
–

wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,

–

grubość – 100-120 µm

–

przyczepność do podłoża – 1 stopień,

–

elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje
pęknięć lub odstawania od podłoża,

–

twardość względna – min. 0,1,

–

odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie
powinna powodować uszkodzenia powłoki

–

odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może
występować spęcherzenie powłoki.

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub
wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze
min. +5°C.
2.5.7. Farby poliuretanowe
–

wydajność – 13,2 m2/dm3

–

gęstość – 1,18 kg/l

–

zalecana grubość warstwy – 40 µm na sucho, 70÷85 µm na mokro

–

czas schnięcia przy 20°C i 50% wilgotności – 6h

2.6. Środki gruntujące
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
–

powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

–

na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
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2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy
zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.
2.6.4. Przy malowaniu farbami poliuretanowymi - podkłady epoksydowe wg informacji
producenta
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak
przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
–

całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i
urządzeń sanitarnych),

–

całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

–

całkowitym ułożeniu posadzek,

–

usunięciu usterek na stropach i tynkach.

67

5.1. Przygotowanie podłoży
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny
być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą
cementowo-wapienną.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez
gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną
tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą
w stosunku 1:3–5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować
pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się
odpowiednie farby podkładowe.
5.2.5.

Przy

malowaniu

farbami

epoksydowymi

powierzchnie

pokrywa

się

gruntoszpachlówką epoksydową.
5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam
i odprysków.
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków
myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy,
plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
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Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować
farby w różnych odcieniach.

5.3.4. Farbę poliuretanową przed użyciem dokładnie wymieszać.
Nanosić farbę pędzlem, wałkiem, natryskiem konwencjonalnym lub bezpowietrznym. Do natrysku bezpowietrznego zaleca się stosować dyszę o średnicy 0.015 0.017. Narzędzia malarskie i naczynia do mieszania farby umyć przed użyciem
właściwym dla wyrobu rozcieńczalnikiem.
W razie potrzeby rozcieńczać przy pomocy rozpuszczalnikiem do farb poliuretanowych. Nie należy używać uniwersalnych rozcieńczalników, ponieważ mogą one zawierać alkohole, które reagują z utwardzaczem.
Temperatura powietrzna, podłoża i materiału domalowania w granicach 10÷35°C.
6. Kontrola jakości
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmować:
–

sprawdzenie wyglądu powierzchni,

–

sprawdzenie wsiąkliwości,

–

sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

–

sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich
wykonania:
–

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

–

dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:
–

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

–

sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

69

–

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z
odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża
8.1.1.Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże
przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki,
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do
powłok o dobrej jakości wykonania.
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8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania
ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera
i sprawdzonych w naturze.
10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502

Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002

Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998

Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002

Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-C-81911:1997

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997

Emalie epoksydowe chemoodporne
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych
(SST 16)
- ROBOTY IZOLACYJNE 1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie izolacji termicznej w obiekcie objętym przetargiem.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Materiały do izolacji termicznych
2.1.1. Styropian
Wymagania podstawowe płyt styropianowych – wymiary:
–

długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±3 mm lub
0,6%

–

szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±3 mm lub 0,6%

–

grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±2 mm
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–

płaskość

– tolerancja mm ± 10

Właściwości płyt styropianowych:
a) styropian do izolacji posadzek – EPS 100:
wytrzymałości na zginanie – ≥ 150 kPa

–
–

naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym – ≥ 100 kPa

–

współczynnik przewodzenia ciepła – 0,038 W/mK

–

klasa reakcji na ogień – E

b) styropian do izolacji muru fundamentowego – EPS 150:
wytrzymałości na zginanie – ≥ 250 kPa

–
–

naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym – ≥ 150 kPa

–

współczynnik przewodzenia ciepła – 0,036 W/mK

–

klasa reakcji na ogień – E

–

nasiąkliwość wodą przy długotrwałym, całkowitym zanurzeniu - ≤ 3,0%

Pakowanie.
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość
stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona
etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i
pieczątkę pakowacza.
Przechowywanie
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł
ognia.
Transport.
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i
ruchu drogowego.
2.1.2. Wełna mineralna.
W postaci płyt, filców i mat.
Wymagania:
–

wilgotność wełny max. 2% suchej masy,

–

płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać
następujące wymagania:
–

ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości,

–

wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż
2 kPa,
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–

nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej
masy.

Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na gorąco.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie robót
5.1. Izolacje termiczne
5.1.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
5.1.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe
należy układać na styk bez szczelin.
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo.
Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm.
5.1.3.W czasie

przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed

zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą).
6. Kontrola jakości
6.1. Materiały izolacyjne.
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych 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.
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Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f)

wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
–

dostarczenie materiałów,

–

przygotowanie i oczyszczenie podłożą,

–

zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny,

–

wykonanie izolacji wraz z ochroną,

–

uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane
PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Płyty styropianowe.
PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-75/B-30175.

Kit asfaltowy uszczelniający.
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PN-B-24000:1997

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Dn

PN-EN 622-1:2000

Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania
ogólne.

PN-EN 622-2:2000

Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych.

PN-EN 622-3:2000

Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych.

PN-EN 622-4:2000

Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000

Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na
sucho.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych
(SST 18)
- DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEŃ 1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonywania i odbioru robót budowlanych polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych
budynku.
1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą
mieć miejsce tylko w przypadku małych, prostych robót i konstrukcji trzeciorzędnych
o pomijalnie małym wpływie na trwałość obiektu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3 Zakres robót objętych SST
Niniejsza SST obejmuje całość niezbędnych do wykonania robót dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego przedstawionego w pkt. 1.1.
1.4 Podstawowe pojęcia
Wg ogólnej specyfikacji technicznej oraz umowy.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony środowiska, przepisami p.poż.
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oraz planem BiOZ.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i
projektantem.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją
projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione prawidłowymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
2. Materiały
2.1. Materiały – wymagania podstawowe
2.1.1 Głęboko penetrujący podkład do gruntowania podłoży.
2.1.2 Zaprawa klejowo-szpachlowa do styropianu.
2.1.3 Siatka zbrojąca z włókna szklanego.
2.1.4 Podkład tynkarski pod wykonanie wypraw elewacyjnych.
2.1.5 Mineralna wyprawa elewacyjna.
2.1.6 Dekoracyjny tynk mozaikowy.
2.1.7 Elewacyjna farba silikonowa.
Wszystkie materiały zastosowanego bezspoinowego systemu ociepleń powinny spełniać
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wymagania:
- właściwej aprobaty technicznej ITB
- klasyfikacji ogniowej ITB
- atestu higienicznego PZH
2.1.7 STYROPIAN – EPS 80
Wymagania podstawowe:
–

długość i szerokość: 1000 x 500 [mm] / ± 2 mm

–

grubość: 10÷150 [mm]/ ± 1 [mm]

–

prostokątność: ± 5/1000 [mm]

–

płaskość: ± 10/1000 [mm]

–

wytrzymałość na zginanie: ≥ 115 kPa

–

naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: ≥ 80 kPa

–

stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych (230C, 50%
wilgotności względnej): ± 0,2%

–

stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności (48h,
700C): ± 2%

–

wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchniczołowych: ≥100kPa

–

klasa reakcji na ogień: E

–

współczynnik przewodzenia ciepła λD – podane w projekcie technicznym

Przeznaczenie i zakres stosowania:
Przydatność wyrobu do określonego zastosowania stwierdzono na podstawie PN-B-20132
Izolacja cieplna ścian z elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną;
Izolacja cieplna ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania.

3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5, programie zapewnienia jakości lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonym w dokumentacji projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub
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wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Musi on spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, gdy jest to wymagane
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca ma obowiązek powiadomić
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskać jego akceptację
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być
później zmieniany bez jego zgody.
4. Transport
Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu musi zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminach przewidzianych w umowie. Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszą
spełniać

wymagania

przewidziane

Kodeksem

Ruchu

Drogowego

i

przepisami

wykonawczymi do niego. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca ma obowiązek na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót
5.1 Przygotowanie podłoża
Ubytki w podłożu wyrównać za pomocą zaprawy szpachlowo-klejowej. Przed nakładaniem
szpachlówki podłoże powinno być wilgotne, ale nie mokre. Podłoża suche i bardzo
nasiąkliwe, a szczególnie mury z bloczków gazobetonowych i silikatowych, zaleca się
zagruntować głęboko penetrującym gruntem bezrozpuszczalnikowym i odczekać do
wyschnięcia ok. 4 godziny. Preparat nanosić na podłoże pędzlem. Jeśli po wyschnięciu
preparatu podłoże jest nadal chłonne, to czynność gruntowania trzeba powtórzyć.
5.2 Przyklejanie płyt styropianowych
Gotową zaprawę klejowo-szpachlowa do styropianu należy nakładać kielnią po obwodzie
płyty pasmem szerokości 3÷4 cm i kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie
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przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałożona
zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40% jej powierzchni. W przypadku
równych, gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby
10–12 mm). Płyty styropianowe należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej
płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych.
Po związaniu zaprawy klejącej (po ok. 2 dniach), płyty należy szlifować papierem ściernym i
przystąpić do koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość
łączników powinna wynosić minimum 4 szt./m2. Największe siły wywołane wiatrem występują
na pasmach szerokości ok. 2m, umiejscowionych wzdłuż krawędzi budynku i tam ilość
łączników należy zwiększyć do minimum 8 szt./m2.
5.3 Wykonywanie warstwy zbrojącej na styropianie
Po związaniu zaprawy klejącej (po 24 h) płyty należy szlifować papierem ściernym
i dodatkowo mocować łącznikami mechanicznymi. Jeśli styropian przez ponad 2 tygodnie nie
został pokryty warstwą zbrojoną, to należy ocenić jego jakość. Płyty pożółkłe o pylącej
powierzchni koniecznie wymagają przeszlifowania grubym papierem ściernym.
Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą za
pomocą stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego
(z zachowaniem zakładów 10 cm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości
ok. 1 mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka nie była widoczna. Tak
przygotowaną powierzchnię po związaniu należy przeszlifować papierem ściernym.
5.4 Wykonanie podkładu tynkarskiego
Podłoża, które mają być pokryte farbą gruntującą, muszą być równe, zwarte, suche i wolne
od substancji zmniejszających przyczepność: tłuszczów, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia
i warstwy o słabej wytrzymałości trzeba usunąć.
Podkład można nanosić przy pomocy wałka lub pędzla; gruntowanie należy wykonywać równomiernie, bez przerw w pracy.
Nie stosować w temperaturach poniżej +5°C (temperatura powietrza, podłoża, materiału),
chronić elewację przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem (siatka
rusztowaniowa).
5.5 Wykonanie tynków mineralnych, akrylowych i silikatowo-silikonowych
W czasie prowadzenia robót należy zachowywać jednakową konsystencję materiału poprzez
ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody.
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Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem
stalowej pacy. Następnie, kolistymi ruchami płasko trzymanej packi plastikowej należy nadać
mu jednorodną fakturę. Tynk zacierany packą uzyskuje wygląd gęsto ułożonych ziaren
kruszywa. Nie wolno skrapiać tynku wodą. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw,
zachowując jednakowe dozowanie wody. W przypadku konieczności przerwania pracy
należy przykleić taśmę samoprzylepną wzdłuż wyznaczonej wcześniej linii. Następnie
nałożyć tynk, nadać mu fakturę i zerwać taśmę z resztkami świeżego tynku. Po przerwie
prace należy kontynuować od wyznaczonego miejsca (krawędź nałożonego wcześniej tynku
można zabezpieczyć taśmą samoprzylepną). Renowacje tynku można przeprowadzić
poprzez malowanie farbami akrylowymi, farbami silikatowymi oraz farbami silikonowymi.
Podczas obróbki oraz wiązania materiału temperatura powietrza oraz podłoża nie może
obniżyć się poniżej +5 °C. Przy obróbce materiału zaleca się zabezpieczenie fasady we
właściwy sposób przed działaniem bezpośredniego promieniowania słonecznego, deszczu
oraz silnego wiatru. Nie wolno dodawać żadnych innych materiałów.
5.6. Wykonanie tynków mozaikowych
Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do użycia masy. Nie wolno do łączyć z innymi
materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Bezpośrednio przed użyciem masę należy
przemieszać, celem wyrównania konsystencji. Masę należy nakładać na podłoże w postaci
warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej i jednocześnie
wygładzać stale w tym samym kierunku. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do
wiadra i wymieszać. Materiały należy nakładać metodą „mokre na mokre” nie dopuszczając
do zaschnięcia wygładzanej partii przed naciągnięciem kolejnej. Przerwy technologiczne
należy z góry zaplanować, np. w narożach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi
itp. Tynkowaną powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie prac, jak i w okresie
wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów
atmosferycznych.
5.7 Malowanie tynku zewnętrznnego
Budowa powłoki malarskiej:
podłoże słabo chłonące:
1 x podkład, farba rozcieńczona z wodą w stosunku 5:1
1 x farba nierozcieńczona
podłoże silnie chłonące:
1 x podkład wgłębny silikonowy
1 - 2 x farba.
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Farbę należy dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. Nie stosować żadnych
dodatków.
Gruntowanie:
Farbą silikonową z max. 20% dodatkiem wody, gruntować całą powierzchnię (po zagruntowaniu odczekać 12 godz.). Podłoże silnie chłonące gruntować podkładem
silikonowym (po zagruntowaniu odczekać 24 godz.).
Powłoka końcowa:
Zależnie od pogody, min. 12 godz. po zagruntowaniu, nanieść 1 - 2-krotnie farbę silikonową.
Przy dwukrotnym malowaniu odczekać min. 4 godz. między kolejnym malowaniem. Farbę silikonową można nanosić wałkiem lub pędzlem. Farbę nanosić równomiernie i bez przerw.
Wskazówki i informacje ogólne:
Nie nanosić w temp. poniżej +5 °C (temp. powietrza, materiału, podłoża), bezpośrednim
nasłonecznieniu, deszczu lub przy silnym wietrze, względnie osłonić odpowiednio elewację.
Jednolitość barwy farby gwarantowana jest tylko w ramach jednego wsadu produkcyjnego.
W celu ograniczenia odchyłek kolorystycznych zaleca się zamawianie farby na cały obiekt.
Czyszczenie narzędzi: wodą zaraz po użyciu.
6. Kontrola jakości robót
Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem bezspoinowego systemu ociepleń obejmuje:
1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami właściwej
karty technicznej.
2. Zużycie materiału.
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni.
4. Grubość powłoki/warstwy.
5. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji).
6. Sposób wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami właściwej
instrukcji ITB oraz wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z
zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ociepleń opracowanymi przez SSO.
7. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi właściwej karty technicznej.
7. Obmiar robót
Obmiar robót powinien określać faktycznych zakres wykonywanych robót, zgodnie z
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
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tym terminem, chyba, że warunki umowy stanowią inaczej.
Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru
inwestorskiego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie prowadzany z częstością
wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w umowie.
Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robót.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót musi być
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia te wymagają badań
legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa w tym zakresie.
8. Odbiór robót
Zasady, etapy i procedury odbioru robót winny być określone w umowie, z uwzględnieniem
wymagań prawa budowlanego.
9. Podstawa płatności
Zasady i warunki dokonywania płatności za wykonane roboty określa umowa o wykonanie
robót.
10. Przepisy związane
Przepisy związane
Normy
PN-B-10106:1997

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Inne dokumenty
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-4995/20
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych
(SST 19)
- INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z budową instalacji wodno-kanalizacyjnej.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót z pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie niżej wymienionych robót:

a) Montaż rurociągów i przyborów instalacji wodno-kanalizacyjnej w całym budynku
b) Montaż armatury zaporowej, odcinającej i regulacyjnej instalacji wodociągowej w całym
budynku

c) Próby ciśnieniowe instalacji
d) Wykonanie izolacji termicznej
e) Regulacja i badanie instalacji
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami
ogólnymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za realizacje robót zgodnie z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami nadzoru

autorskiego i

inwestorskiego oraz zgodnie

z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
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2. Materiały
2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów
Użyte materiały powinny odpowiadać ogólnym warunkom stosowania materiałów i powinny
posiadać atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania:
- Państwowego Zakładu Higieny
- Atesty Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
- Certyfikaty jakości
- Aprobaty techniczne
Zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogą
powodować zmniejszenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji i jej trwałości.
2.2 Rodzaje materiałów
Materiałami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu robót są:
- przewody z rur wielowarstwowych
- przewody z rur polipropylenowych
- przewody z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200
- przewody z rur PVC-U kanalizacyjnych kielichowych z uszczelką wg PN-80/C-89205,
PN- 81/C-89203 typ N i S.
Rury powinny zostać poddane oględzinom wewnętrznym i zewnętrznym w celu
potwierdzenia braku istnienia ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.
Zastosowana armatura:
- Zawory przelotowe kulowe mosiężne o poł. gwintowanych do wody zimnej
- Zawory przelotowe kulowe mosiężne o poł. gwintowanych do wody gorącej
- Zawory mieszające c.w.
- Zawory regulujące temperaturę cyrkulacji cw.
- Baterie i zawory czerpalne
Armatura i szczeliwo połączeń muszą posiadać wymagane certyfikaty.
3. Sprzęt
Stosowany sprzęt

musi odpowiadać warunkom jego przeznaczenia i użytkowania

określonym przez producenta, które gwarantują zachowanie wymagań jakościowych
i bezpieczeństwa robót. Ponadto powinien posiadać ważne dokumenty uprawniające do jego
eksploatacji.
Prace będą wykonywane przy użyciu ogólnie stosowanych narzędzi.
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4. Środki transportu
Stosować transport zgodnie z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu. Środki i urządzenia
transportowe powinny być odpowiednio przystosowane wielkością i udźwigiem do transportu
materiałów

niezbędnych

do

wykonywania

danego

rodzaju

robót

instalacyjnych

i budowlanych.
Wyposażenie środków transportowych musi eliminować możliwość przemieszczania się
przewożonych materiałów.

5. Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki w jakich wykonywane będą roboty. Podstawą może być
informacja BIOZ.
Montaż rur i przyborów rozpocząć od wytrasowania przebiegów i punktów montażu
uwzględniając

niezbędne

skrzyżowania,

obejścia

i

punkty

stałego

mocowania

i przesuwnego.
W przejściach rur przez przegrody budowlane założyć tuleje ochronne stalowe, wolne
przestrzenie uszczelnić należy szczeliwem plastycznym nie reagującym z materiałem rury.
W przejściach przez stropy oddzieleń pożarowych zastosować tuleje stalowe szczelne
gazowo.
Przy układaniu przewodów w bruzdach ścian i kanałów założyć należy na rury izolacje PE
z płaszczem foliowanym.
Izolacje nie mogą ulegać rozwarstwieniu i pęknięciom i muszą być przechowywane poza
oddziaływaniem promieniowania nadfioletowego.
Krycie bruzd może zostać zrealizowane po próbach i odbiorze na gorąco.
Przy montażu armatury zachować kierunek podłączenia w stosunku do przepływu,
a dźwignie pokręteł ustawić w kierunku dostępnym dla eksploatacji.
Umywalki i zlewy w pomieszczeniach instalować w odległości 5,0 cm od ściany, na
wspornikach gładkich chromowanych.
Wyjścia instalacyjne do wody zimnej, c.w. i kanalizacji zaopatrzyć w rozety chromowane.
Wpusty podłogowe muszą być wyposażone w zamknięcia hermetyczne.
Zmontowana instalacja powinna zostać poddana próbie na ciśnienie 7,5 bara (0,75 MPa) wg.
war. techn. wyk. i odbioru instal. z tworzyw.
6. Kontrola jakości robót
Stosować ogólne zasady kontroli jakości robót z uwzględnieniem norm przedmiotowych i
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wymagań „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót instalacyjnych i budowlanych”.
Kontrola jakości powinna być przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru w czasie
poszczególnych faz robót i obejmować:
- Zgodność z dokumentacją projektową
- Jakości użytych materiałów, na które dostarczono atesty
- Roboty zanikające należy oceniać wszechstronnie i odbiór potwierdzić protokółem
- Szczelności i czystości wykonanych instalacji potwierdzonych płukaniem i ewentualną
dezynfekcją przewodów wody zimnej i c.w. - potwierdzić protokółem
- Sztywności ścianek szkieletowych i mocowania przyborów sanitarnych
- Płaszczyzny posadzki z ukształtowanym spadkiem do wpustów podłogowych
- Działania armatury zaporowej i regulacyjnej na cyrkulacji c.w.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
1 m. - dla długości sieci i instalacji
1 szt. - dla armatury, przyborów i detali
kpl. - zestawów montażowych
8. Odbiory robót
Roboty objęte niniejszą ST podlegają:
a) odbiorom robót zanikających jak wyprawienie bruzd i robót ziemnych
b) odbiorom częściowym uwarunkowanych stworzeniem dostępności dla innych prac
c) szczelność połączeń rur kanalizacyjnych układanych w gruncie parteru.
d) szczelności instalacji wodociągowej i c.w.
e) wysokości montaży przyborów sanitarnych i podejść instalacyjnych
f) odbiorowi końcowemu
- sprawdzenie protokółów z przeprowadzonych odbiorów częściowych
- sprawdzenie naniesienia ewentualnych zmian i uzupełnień w dokumentacji
- wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej rzeczywisty obmiar wykonanych
robót
- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót
g) odbiorowi ostatecznemu
Odbiór ostateczny jest przeprowadzany po upływie okresu gwarancyjnego na podstawie
oceny wizualnej (i z ewentualnych reklamacji) wykonanej przez Inwestora przy udziale
wykonawcy robót. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 3-ch
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lat.
9. Rozliczenia robót
Rozliczenie robót należy realizować zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Zlecającym
i Wykonawcą i dokonać odbiorem i oceną jakości i ilości wykonywanych robót na podstawie
wyników obmiarów ze stanu rzeczywistego i wg warunków umownych.
10. Dokumenty odniesienia
PN-81/B-10800 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-80/C-89205, PN-81/C-89203

Przewody z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych z

uszczelką
PN-74/H-74200 Przewody z rur stalowych ocynkowanych.
PN-90/H-74105 - Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Podział i wymiary.
PN-90/H-74107 - Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 1996 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych i przemysłowych cz. II.
Instrukcje producentów wyrobów.
BN-76/8860-01 - Elementy mocujące rurociągi
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