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1.   SPECYFIKACJA  OGÓLNA  (SO)

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na 

remoncie  KORYTARZY I  POMIESZCZEŃ  SEKRETARIATU BUDYNKU  WOJSKOWEGO  INSTYTUTU  
ŁĄCZNOŚCI W ZEGRZU POŁUDNIOWYM. 

1.2. Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania,

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagań technicznych, określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, 

odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem:

przetargowym, określającym zakres czynności i robót umożliwiającym prawidłowe ustalenie ceny  przy opracowaniu oferty, przez 

oferenta uczestniczącego w przetargu, umownym, stanowiącym załącznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy 

podpisanej przez zamawiającego i wykonawcę (oferenta, który wygrał przetarg), wykonawczym, obowiązującym z innymi 

dokumentami wykonawcę i nadzór zamawiającego przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze robót.

1.3. Zakres robót, wymagania wspólne dla wszystkich rodzajów robót budowlanych niezbędnych do wykonania zadania pn. 

„REMONT  KORYTARZY I  POMIESZCZEŃ  SEKRETARIATU BUDYNKU  WOJSKOWEGO  INSTYTUTU  
ŁĄCZNOŚCI”.  Zakresem  objęte jest::

◦ prace demontażowe i rozbiórkowe,

◦ montaż sufitów podwieszanych,

◦ tynkowanie i malowanie ścian i sufitów,

◦ montaż drzwi do pomieszczeń oraz drzwi zewnętrznych,

◦ wykonanie posadzek,

◦ wykonanie balustrad z ich montażem,

◦ prace montażowe różne.

1.5. Określenia podstawowe,

Określenia podstawowe używane w niniejszym opracowaniu są podstawowymi pojęciami i terminami budowlanymi używanymi 

powszechnie w języku technicznym, Prawie Budowlanym, Polskich Normach  a w szczególności ilekroć jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlą  stanowiącą  całość  techniczno-użytkową  wraz  z  instalacjami  i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

1.5.2. budynku — należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1 .5.3. budowli — należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 

związanez gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 

wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska  odpadów, stacje uzdatniania 

wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty 

pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

1.5.4. budowie — należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takie odbudową, 
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rozbudową, nadbudową obiektu budowlanego

1.5.5. robotach budowlanych — należy przez to rozumieć budowę, a także prace  polegające  na  przebudowie,  montażu,  

remoncie  lub  rozbiórce obiektu budowlanego.

1.5.6. remoncie  —  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

1.5.7.  urządzeniach  budowlanych  —  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 

służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.5.8.  terenie  budowy  —  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń  w  której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.5.9. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane — należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.5.10. pozwoleniu na budowę — należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

1.5.11. dokumentacji budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,  

dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu — także dziennik montażu.

1.5.12. dokumentacji powykonawczej — należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.13.  aprobacie technicznej  —  należy przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę techniczną wyrobu. stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie.

1.5.14. właściwym organie — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.

1.5.15. wyrobie budowlanym — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o  ocenie zgodności, wytworzony w 

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 

obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną część 

użytkową.

1.5.16 obszarze oddziaływania obiektu — należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.17. opłacie — należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 

kontrole dokonywane przez właściwy organ.

1.5.18. drodze tymczasowej (montażowej) — należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 

ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

1.5.19. dzienniku budowy — należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót.

1.5.20.  kierowniku  budowy  —  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.5.21. rejestrze obmiarów — należy przez to rozumieć — akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi

stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robot w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.22. laboratorium — należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,  zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania niezbędnych badań prób  

związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robot.
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1.5.23. materiałach  —  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne wytwarzano jak również różne tworzywa i 

wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru.

1.5.24. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli 

granice tolerancji nie zostały określone — z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych.

1.5.25.  poleceniu  Inspektora  nadzoru  —  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.5.26. projektancie — należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 

projektowej.

1.5.27. rekultywacji — należy przez  to rozumieć roboty mające na celu uporządkowane i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.5.28. przedmiarze robót — należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 

kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.29. części obiektu lub etapie wykonania — należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych  możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.5.30. ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

specyfikacjach technicznych.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót,

1.6.1  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, niniejszą 

specyfikacją jak również poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.6.2  Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety specyfikacji technicznej.

1.6.3  Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora 

nadzoru stanowią podstawę do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności: 1. Projekt, 2 Specyfikacja, 3 Inne dokumenty. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub uchybień w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić inspektora

nadzoru.

1.6.4  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z projektem i specyfikacją techniczną,

1.6.5  W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót i będą miały wpływ na niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy,

1.6.6 Wykonawca musi zabezpieczyć teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i 

bezpieczeństwa zarówno dla pracowników jak i użytkowników przestrzeni publicznej. Zabezpieczone zostaną wszystkie wyjścia z 

budynku i terenu budowy jak również część chodnika od strony ulic ogólnodostępnych oraz teren przyległy do granicy od strony 

działki sąsiedniej. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę umowną.

1.6.7 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego.

1.6.8 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji 

robót albo przez personel wykonawcy.
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1.6.9 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie 

jak rurociągi, kable itp.

1.6.10 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych przepisów dotyczących BHP.

1.6.11 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 

które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót.

1.6.12 Wykonawca będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej i wody zlokalizowanych na terenie inwestycji,

1.6.13 Ekipy wykonawcy będą mogły przebywać na terenie posesji przez wszystkie robocze dni tygodnia w godzinach 

uzgodnionych pisemnie z zarządcą budynku.

1.6.14 Transport z wykorzystaniem podwórka będzie mógł się odbywać  w godzinach uzgodnionych z zarządcą obiektu.

1.6.15 Na terenie nieruchomości użytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecza socjalnego budowy, biura 

kierownika budowy i składowania materiałów.

1.7.OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  MATERIAŁÓW

1.7.1 Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w 

sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny 

spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w specyfikacjach 

technicznych.

1.7.2 Pozyskiwanie  materiałów  miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie materiałów  z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 

Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą  raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 

wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 

terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.

1.7.3  Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one i potrzebne do robót, były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych a 

Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

1.7.4  Wariantowe  zastosowanie materiałów.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość zastosowania różnych materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 

rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.8. OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny a ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
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typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie on zgodny z

normami, ochroną środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja 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 nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora 

nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub 

elementy szczególnie niebezpieczne powinny być specjalnie oznaczone.

Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące poszczególne maszyny lub 

urządzenia powinny odpowiednio wcześniej być przeszkolone.

1.9. OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

określonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.10. OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót. zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projektu organizacji 

robót i zaleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez inspektora nadzoru.

1.11. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI I OBMIARU

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu 

zapewnienia jakości w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją.

1.12. OGÓLNE  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU  ROBÓT.

1.12.1. Kontrola jakości robót - zasady kontroli jakości robót, badania i pomiary (sposób i częstotliwość), ocena wyników badań,

1.12.1.1.  Program zapewnienia jakości,

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
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gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

Program ten powinien zawierać:

 Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia poszczególnych prac

 Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

 Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

 Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

 System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

 Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (odpowiednie laboratorium),

 Sposób oraz formę gromadzonych wyników badań i proponowany sposób przekazywania ich inspektorowi nadzoru

 Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

 Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów spoiw, lepiszczy, kruszyw 

itp.

 Sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

1.12.1.2.  Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek

i badań materiałów i robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej.

1.12.1.3.  Próbki, badania i pomiary

Próbki powinny być 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. Wszystkie 

badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystąpieniem do badań i pomiarów Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu badania wynik zostanie pisemnie przedstawiony inspektorowi nadzoru do akceptacji.

1.12.1.4.  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia jedynie te wyroby i materiały, które:

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 

MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98)

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

a)  Polską Normą,

b)  Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są obięte certyfikacją 

określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej,

- znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone.

1.12.1.5.  Dokumenty budowy

Dziennik budowy  - jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym wykonawcę i zamawiającego w okresie od 

przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy 

Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć
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przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Książka obmiarów  - stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 

wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 

Dokumenty laboratoryjne – dzienniki, 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 i w związku z powyższym powinny być udostępnione na każde życzenie 

inspektora nadzoru.

Pozostałe dokumenty:

 pozwolenie na budowę,

 protokóły przekazania terenu budowy,

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

 protokóły odbioru robót,

 protokóły z narad i ustaleń,

 operaty geodezyjne,

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie wytycznych BIOZ 

zawartych w części opisowej dokumentacji technicznej,

1.12.2. Obmiar robót - zasady obmiaru robót, jednostka obmiarowa, Ogólne zasady obmiaru robot:

Obmiar robot będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora

nadzoru w zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wydruki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 

wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

Zasady określania ilości robót i materiałów.

Zasady określania ilości robot podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom specyfikacji. Będzie utrzymywać 

to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.12.3. Odbiór robót - zasady odbioru robót, odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy, końcowy i 

ostateczny,

Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń specyfikacji technicznych roboty podlegają

następującym odbiorom:

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbirowi cząstkowemu,

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
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 odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość  robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i

uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy

Odbiór cząstkowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 

robót określonego w dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor nadzoru.

Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie „Dokumenty do odbioru 

ostatecznego”. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  

techniczną

wykonania i odbioru robót. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, a zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych  elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach  nieznacznie odbiega 

od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przy jętych w 

dokumentach umowy.

Dokumenty  do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót,

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

 recepty i ustalenia technologiczne,

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginał).

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacją techniczną i programem 

zapewnienia jakości (PZJ),

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie ze 

specyfikacją techniczną i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

9



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 

komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie 

gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie ,,Odbiór ostateczny robót”.
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SST-01  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE  I  ROZBIÓRKOWE

CPV 45110000-1

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

przygotowawczych i rozbiórkowych występujących podczas prac budowlanych przy realizacji projektu określonego w punkcie 1.1SO.

1.2 Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie rozbiórek i demontaży. Szczegółowy 

zakres robót wg dokumentacji projektowej wykonawczej:

Roboty rozbiórkowe i demontażowe na klatkach schodowych:

• demontaż wskazanych drzwi drewnianych wraz z naświetlami,

• demontaż posadzek drewnianych (na parterze do spodu gruzobetonu, na piętrze do

• konstrukcji stropu),

• rozebranie posadzek gresowych,

• demontaż murku/balustrady na schodach na pierwszej klatce schodowej (murek wycinać z zachowaniem szczególnej 

ostrożności do poziomu stopni) wraz z demontażem drewnianego pochwytu, 

• demontaż logo instytutu z zachowanie liter do ponownego montażu, 

• demontaż sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem,

• rozebranie odbojnic drewnianych na ścianach,

• demontaż balustrady na środkowej klatce schodowej,

Roboty rozbiórkowe i demontażowe w pomieszczeniu sekretariatu:

▪ rozbiórka ściany działowej, 

▪ demontaż posadzek drewnianych – panele drewniane w części głównej oraz podłoga z desek w gabinecie zastępcy (do 

konstrukcji stropu) (posadzka w gabinecie dyrektora – do renowacji), 

▪ demontaż sufitu podwieszanego modułowego w głównej części sekretariatu wraz z oświetleniem, 

2. MATERIAŁY

Dla robót wg SST-01 materiały nie występują.

3. SPRZĘT

Do rozbiórek i demontaży może być użyty dowolny sprzęt spełniający wymagania bhp.

4. TRANSPORT

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

−  teren ogrodzić, zamknąć  i oznakować zgodnie z wymogami bhp,

− zabezpieczyć istniejące uzbrojenie budynku i teren wokół budynku,

Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 

budowlane, a wszystkie zmiany winny być uzgadniane z Inspektorem nadzoru.

Teren robót należy ogrodzić ogrodzeniem pełnym i oznakować w sposób widoczny znakami informacyjnymi i ostrzegawczymi 
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informujące osoby postronne o prowadzonych robotach rozbiórkowych. 

Przy wykonywaniu rozbiórek elementów, które mogą utracić stateczność, należy wykonać tymczasowe podparcia i stężenia.

Uwaga: w przypadku natrafienia w trakcie praz rozbiórkowych na materiały niebezpieczne pod względem ekologicznym (np. azbest) 

ich rozbiórkę i utylizację powierzyć firmie specjalistycznej zajmującej się utylizacją odpadów niebezpiecznych.

5.2 Roboty demontażowe:

Zakres robót demontażowych zgodnie z projektem wykonawczym.

Materiały z demontażu należy posegregować i wywieźć w miejsce uzgodnione z zamawiającym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w pkt 5.2 ST.

7. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

8. UWAGI SZCZEGÓŁOWE

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania kwalifikuje inspektor nadzoru.

Ilość robót rozbiórkowych może ulec zmianie tylko na podstawie decyzji inspektora nadzoru.
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SST-02  Roboty posadzkarskie   CPV  45432100-5

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonywania posadzek w budynku.

1.2. Określenia podstawowe. 

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

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość materiałów i wykonywanych robót  oraz  za  zgodność  z dokumentacją 

projektowa, SST i poleceniami inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST -1 „Wymagania ogólne”

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:

 podłoży na gruncie,

 przeciwwilgociowych powłok posadzkowych,

 cieplnych powłok posadzkowych,

 warstw wyrównawczych,

 hydroizolacji podposadzkowej,

 układanie wykładziny dywanowej (w płytkach), 

 układanie posadzek z płytek  gresu,

3. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB  „Wymagania ogólne”. 

Proponowane materiały i technologie podano w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod 

warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku 

braku odpowiednich norm. Każda zmiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 

W obiekcie będą stosowane następujące materiały:

 piasek,

 beton,

 izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,

 płyty styropianowe,

 chemia budowlana ( zaprawy wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, kleje, zaprawy klejowe elastyczne i uszczelniające),

 taśmy uszczelniające,

 folia budowlana,

 zbrojenie wylewek,

 wykończenie (zg. z robotami glazurniczymi),

 wykładzina dywanowa do stosowania w obiektach użyteczności publicznej w  płytkach, antystatyczna, antypoślizgowa, trudno 

zapalna, barwiona w  masie, odporna na zabrudzenia, ścieranie, klasy 33, włókno z pamięcią kształtu, odporne na przecieranie i 

rozciąganie, o wymiarach 50x50 cm, z impregnowanym spodem, o grubości całkowitej minimum 6,0 mm,  

 płytki gresowe,

3.1 Jakość 

Elementy dostarczone na budowę i zastosowane powinny być sprawdzone pod wzg. jakości , kompletności i zgodności z danymi 

technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Na żądanie Inwestora, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć od Producenta:

• pozytywne aktualne świadectwa dopuszczenia danego elementu do stosownia w budownictwie (certyfikat na znak 



bezpieczeństwa, aprobata techniczna),

• pozytywną aktualną ocenę higieniczną (atest PZH),

• wyniki badań stwierdzające zgodność danej partii wyrobów z wymaganiami obowiązujących norm

• karty gwarancyjne.

Wszystkie materiały muszą posiadać stosowane dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby te 

powinny być znakowane „znakiem budowlanym-B” lub CE. 

4. SPRZĘT

Do większości robót należy używać:

 sprzętu ręcznego (szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, czerpaki do zapraw, szpachle i pace metalowe, pace 

ząbkowane, młotek murarski, pion, poziomnica, łata murarska, kątownik, piła, itp.) ,

  zmechanizowanego sprzętu ręcznego – elektronarzędzi (wiertarka, przecinarka do betonu, wkrętarka ręczna, nożyce 

elektryczne,mieszadła koszyczkowe,  itp.) 

  drobnego sprzętu budowlanego (taczki, pojemniki na wodę). 

5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Transport materiałów do robót podłogowych powinien odbywać się w warunkach i w sposób gwarantujący utrzymanie ich 

właściwego stanu technicznego. Przy transporcie i pracach przeładunkowych w temperaturach powietrza poniżej 0stC i powyżej 

+30stC należy zachować szczególną ostrożność. Elementy składowe powinny być transportowane w oryginalnym opakowaniu jeżeli

takowe istnieje. Na samochodzie elementy powinny być układane na równym i czystym podłożu oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniem (zarysowaniem, przewracaniem, przesuwaniem, itp.)

Składowanie:

Przechowywanie materiałów do robót podłogowych powinno odbywać się w warunkach i w sposób gwarantujący utrzymanie ich 

właściwego stanu technicznego. Miejsce składowania powinno być czyste, równe i suche – magazynowane elementy powinny być 

zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i szkodliwym oddziaływaniem promieni słonecznych, a także zabezpieczone przed 

ingerencją osób trzecich. Składowanie powinno odbywać się na równym podłożu lub gęsto ułożonych podkładach z desek. 

Materiały powinny być składowane na wysokość nie przekraczającą 2,0m. Elementy powinny być składowane w oryginalnych 

opakowaniach. Zabezpieczyć poprzez przykrycie materiały i wyroby znajdujące się na wolnym powietrzu. Elementy nieodporne na 

ujemne temperatury przechowywać w pomieszczeniach ogrzewanych. Wszystkie elementy i materiały do izolacji termicznej, 

przeciwwilgociowej utrzymywać w stanie suchym i czystym. Ciekłe składniki pianki poliuretanowej do izolacji termicznych 

przechowywać w pomieszczeniach ogrzewanych. 

Wymagania transportu i składowania dotyczą także transportu ręcznego, załadunku i rozładunku. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.

Posadzki należy wykonać zgodnie z oznaczoną na rysunkach  Dokumentacji Projektowej konstrukcją podłogi określającą 

poszczególne warstwy.

• Każda wykonana warstwa z zaprawy lub betonu wymaga skutecznej pielęgnacji oraz zabezpieczenia w  czasie wiązania.

•  Przed przystąpieniem do robót podłogowych – warstw izolacyjnych i podkładu- ściany i sufity powinny być otynkowane.

• Do wykończenia powierzchni (przyklejania płytek) można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych, a

szczególnie po wyschnięciu i pomalowaniu tynków, oraz wyschnięciu podkładu.

• Temperatura pomieszczeń, w których wykonuje się nawierzchnie podłogi nie powinna być niższa niż +10stC.

• Podkłady i wylewki samopoziomujące wykonywane na mokro z mieszanki betonowej lub gotowych zapraw.

• Przy wykonywaniu podkładów i wylewek należy zwrócić szczególną uwagę na dodatek wody, który powinien być możliwie 

najmniejszy – względy wyciekania, zalewnia czy zawilgocenia pozostałych warstw izolacyjnych.
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6.3  Wykładzina  dywanowa 

Wykładzina dywanowa  przyklejana z dopasowaniem do podłoża (beton, szlichta cementowa, warstwy samopoziomujące) z 

przycięciem i dopasowaniem na połączeniach, z cokołem z listwą wykończeniową. Wykładziny można układać samodzielnie lub 

powierzyć wyspecjalizowanej firmie, na wszystkich podłożach. Podłoże powinno być czyste suche, równe. Warstwy wierzchnie po 

ułożeniu powinny być oczyszczone z zanieczyszczeń i zabrudzeń. 

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest: [m2] - jednostka wykonanej i odebranej podłogi lub posadzki. 

Powierzchnie podłóg i posadzek  oblicza się w m2
 
na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w 

stanie surowym.  Z obliczonej  powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe 

od 0,25 m2 .

W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty:

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez 

Inspektora,

• atesty użytych materiałów budowlanych,

• Dziennik Budowy,

• uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.1. Odbiory częściowe

Oceny prawidłowości i jakości wykonania podłóg dokonuje się w ramach odbiorów miedzyfazowych, sprawdzenia warunków 

przystąpienia do wykonania posadzki oraz końcowego odbioru robót.

Do odbiorów miedzyfazowych zalicza się:

- Odbiór materiałów — sprawdzenie zgodności użytych materiałów z projektem oraz z wymaganiami norm i świadectw 

dopuszczenia do stosowania.

- Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych, parochronnych i chemoodpornych —sprawdzenie prawidłowości podłoża pod izolację

(wytrzymałości, równości, czystości, stanu wilgotności oraz spadków), zastosowanych materiałów oraz wykonania każdej warstwy

w przeponie izolacyjnej (sprawdzenie ciągłości, szczelności, związania z podkładem, dokładności i staranności obrobienia naroży, 

przejść instalacji, wpustów podłogowych itp.).

- Odbiór warstw  izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej — sprawdzenie materiałów, prawidłowości podłoża (równości, czystości, 

stopnia wilgotności) oraz ułożenia warstwy izolacji (jej grubości, ciągłości, prawidłowości technologicznej). Odbiór przeprowadza 

się przed pokryciem warstwą ochronną.

- Odbiór podkładu —jest dokonywany po ułożeniu warstwy ochronnej, podczas wykonywania podkładu oraz po jego całkowitym 

stwardnieniu i po laboratoryjnych badaniach próbek kontrolnych. Polega na sprawdzeniu prawidłowości ułożenia warstwy 

ochronnej (jeżeli jest wymagana), sprawdzeniu materiałów (w tym konsystencji zaprawy lub mieszanki betonowej), grubości 

podkładu (w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu), wytrzymałości, geometrii powierzchni podkładu, prawidłowości osadzenia 

wpustów podłogowych oraz wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Do badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie i zginanie, jeżeli przewiduje je umowa, z materiału, z którego wykonuje się 

podkład, pobrać 3 próbki (beleczki) wg PN-85/B-04500, Próbki pobierać nie rzadziej niż co 1000 m2 podkładu i przechowywać 

przez 28 dni w warunkach twardnienia podkładu. Badania wykonać wg powyższej normy.

Nierówności podkładu bada się przez przykładanie w dowolnych miejscach dwumetrowej łaty kontrolnej, mierząc prześwity miedzy 

podkładem a łatą z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie odchyleń powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub z 
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określonym spadkiem wykonuje się za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy z dokładnością do 1 mm.

Sprawdzenie warunków przystąpienia do wykonania posadzki obejmuje zbadanie:

• temperatury powietrza w pomieszczeniu za pomocą termometru lub termografu w odległości 10 cm od powierzchni 

podkładu w miejscu najbardziej odległym od źródła ciepła,

• wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu (przy wykonywaniu posadzek z drewna) za pomocą higrometru lub 

higrografu 10 cm od powierzchni podkładu,

• wilgotności podkładu (przy wykonywaniu posadzek z drewna, wykładzin tekstylnych i z tworzyw sztucznych) za pomocą 

aparatu karbidowego, elektrycznego lub metodą suszarkowo-wagową; liczba miejsc pomiaru: podkładów o powierzchni do

450 m2 — co najmniej 3 badania, a dla każdych następnych 150 m2 dodatkowo l badanie. Wyniki badań temperatury, 

wilgotności powietrza oraz wilgotności podkładu wpisać do dziennika budowy.

8.2. Odbiór końcowy

Odbioru końcowego robót dokonuje się po całkowitym zakończeniu zadania, pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych 

(usunięcie nieprawidłowości i usterek), przed przekazaniem zrealizowanego zadania do eksploatacji.

Odbiór końcowy robót podłogowych obejmuje:

• sprawdzenie zgodności wykonanej podłogi z projektem i kosztorysem na podstawie oględzin i pomiarów posadzki oraz 

protokółów odbiorów międzyfazowych elementów konstrukcji podłogi,

• sprawdzenie jakości użytych materiałów,

• sprawdzenie spełnienia wymaganych warunków przystąpienia do robót,

• sprawdzenie prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych, podkładu i posadzki po uzyskaniu przez nią pełnych 

właściwości technicznych.

Prawidłowość ukształtowania powierzchni posadzki bada się analogicznie jak podkładu. Połączenie posadzki z podkładem 

sprawdza się, zależnie od rodzaju posadzki, przez naciskanie, opukiwanie i oględziny. Grubość posadzki monolitycznej sprawdza 

się na podstawie pomiarów podczas wykonywania, analogicznie jak podkładów. Sprawdzenie wytrzymałości posadzki 

monolitycznej na ściskanie — analogicznie jak wytrzymałości podkładów. Badania rozjemcze wykonuje się na próbkach wyciętych 

z kwestionowanej posadzki. Sprawdzenie prostoliniowości spoin wykonuje się za pomocą naciągniętego cienkiego drutu i pomiaru 

odchyleń z dokładnością do 1 mm, a szerokości spoin — szczelinomierzem lub suwmiarką.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie.

Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie  pomiędzy zamawiającym  a wykonawcą  za  wykonane  roboty  podłogowe  może być dokonana według 

następujących sposobów:

- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość 

robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji 

projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w  dokumentach umownych ceny 

jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 

odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania.Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-58/B- 10140 Jastrychy skalodrzewne  (posadzki  i podkłady). Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-60/B-10155 Posadzki kwaso- i  ługoodporne. Warunki  i badania techniczne przy odbiorze
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SST-03  MONTAŻ STOLARKI  DRZWIOWEJ   CPV  45421100-5

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonywania i odbioru prac  

związanych montażem stolarki drzwiowej.

1.2. Zakres robót objętych sst

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie :

 demontaż drzwi wraz z utylizacją

 montażu stolarki drzwiowej,

 obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych wraz z pomalowaniem,

 roboty towarzyszące

2. MATERIAŁY

Proponowane materiały i technologie podano w dokumentacji projektowej.

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, 

BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zmiana materiałów wymaga pisemnej zgody 

Inspektora. 

Wykonawca  przed przyst  ą  pieniem do wymiany stolarki zobowi  ą  zany jest do wykonania   własnych pomiarów na miejscu budowy.

Drzwi zewnętrzne aluminiowe:

 grafitowe obustronnie,

 współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U=1,3 W/(m² *K). Okna zgodnie z zestawieniem z rysunku.

 szyby bezpieczne (klejone, hartowane), 

 drzwi wyposażone w zamek na klucz systemowy, 

Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń:

  futryny drewniane, stałe, pełne, malowane na kolor grafitowy.

 drzwi o ramie drewnianej obłożonej płytami HDF jednoskrzydłowe.

 skrzydło wykończone laminatem lub okleiną.

 opaska drzwiowa szeroka min. 12cm, z frezem bliżej zewnętrznej krawędzi, kolor grafitowy (identyczny jak drzwi),  

 szerokość skrzydła głównego min 90cm. 

 wykonać szyldy na drzwiach, montowane powyżej klamki (po stronie klamki), Szyldy białe z czarnymi, naklejanymi literami.

Drzwi do toalet jw., białe:

 opaska drzwiowa szeroka min. 12cm, z frezem bliżej zewnętrznej krawędzi, kolor grafitowy (identyczny jak drzwi),  

 grafitowy logotyp, na wysokość 80%drzwi, 

Ma  t      er  i      a  ł      y      po  m      ocn  i      cz      e

 taśma rozprężna

 pianka poliuretanowa niskorozprężna

 folia paroprzepuszczlna

 kołki, dyble itp.

 zaprawa tynkarska do wykończenia glifów, 

 tynk zewnętrzny, farba silikonowa biała, farba mineralna wewnętrzna biała, (do wykończenia glifów), 

2.1 Jakość 

W      arunki     pr  z      y  j      ęc  i      a     m      a  t      er  i      a  ł      ów     na     bud  o      wę.
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 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej),

 są właściwie oznakowane i opakowane,

 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (aprobata techniczna),

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania

oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów (np. profili, okuć, materiałów pomocniczych) nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

W      arunki     pr  z      echo  w      y  wan  i      a     s  t      o  l      arki     

Stolarka dostarczona na budowę powinna być przechowywana i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

wymaganiami odpowiednich norm.

Wy  m  i      a  r      y     n      a  l      eży     p      o  b      rać     b      ez  p      ośre  dni      o     n      a     o  bi      e  k      c  i      e     p      rzed   m  o  n      ta  że      m     o      ki      e  n      ,     d      rz  w      i     oraz asort  y      m  e  n      t  u      .

3. SPRZĘT

Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich 

narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Wyroby stolarki mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego. Załadunek i wyładunek wyrobów należy 

prowadzić ręcznie.

Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, 

rozpory i bariery. 

Do dostarczanej odbiorcy stolarki otworowej powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej następujące dane:

 nazwę i adres producenta,

 nazwę systemu,

 dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania ciepła dla całego okna i klasę akustyczną ,

 nr Aprobaty Technicznej ITB ,

 nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie,

 znak budowlany.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.

Montaż drzwi wykonywać: 

• wstępnie klinami zamocować ościeżnice bez skrzydeł, dokładnie sprawdzić prawidłowość jej ustawienia w dwóch 

płaszczyznach, przy zachowaniu zasady równych przekątnych, różnica nie może przekraczać 4 mm.

• Po ustawieniu drzwi, pomiędzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozostać szczelina odpowiedniej wielkości. W otworze 

bez węgarka montować w taki sposób, aby szczelina na gorze miała szerokość 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach zaś 

mieściła się w granicach 10-15 mm. Przy otworze z węgarkiem większy luz, w granicach 15-20 mm, wykonać w  górnej części

ościeżnicy. Ościeżnicę wbudować w otwór po zdjęciu skrzydeł drzwi.

• Ościeżnice mocować blachami kotwiącymi lub kotwami rozprężnymi ze stali nierdzewnej wg technologii wybranego 

producenta.

• Stolarkę drzwiową należy zamocować w ościeży poprzez kotwy stalowe mocowane do muru kołkiem rozporowym o średnicy 

min. 8 mm i długości min. 50 mm.

• Na tylnej stronie ościeżnicy następuje zakleszczenie kotwy w specjalnie przygotowanych do tego celu prowadnicach. Kotwy 

muszą być zamocowane w odległości min. 150 mm od wewnętrznego kąta drzwi, odległości między sąsiednimi kotwami 
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powinny wynosić około 500-700 mm. Po ustawieniu drzwi w otworze, nierówności kompensuje się klockami drewnianymi. 

Drzwi zostają unieruchomione klinami drewnianymi, a następnie wypoziomowane i ustawione w pionie.

• Gdy drzwi znajdują się w swoim prawidłowym położeniu, następuje zamocowanie kotew w murze. Zalecane jest stosowanie 

kołków rozporowych o średnicy min. 8 mm. W zależności od rodzaju muru należy stosować odpowiednie typy dybli 

uwzględniając zalecenia producentów. Otwarte przestrzenie należy wypełnić właściwą masą uszczelniającą (np. pianka 

poliuretanowa) i zamaskować miejsce połączenia drzwi z murem, tzn. zatynkować od strony wewnętrznej.

• Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.

• Uszczelnienie pianką poliuretanową wykonać ostrożnie, aby nie spowodowało wykrzywienia ościeżnic, tak aby puchnąć miała

możliwość wydostania się ze szczeliny na zewnątrz i tam tężała. Po stężeniu, nadmiar pianki, który wypłynął obciąć nożem.

6. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru podano w OST -1 „Wymagania ogólne”

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST -1 „Wymagania ogólne”

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty:

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez 

Inspektora,

• atesty użytych materiałów budowlanych,

• Dziennik Budowy,

• uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie.   Rozliczenie  pomiędzy zamawiającym  a wykonawcą  

za  wykonane  roboty  może być dokonana według następujących sposobów:

• rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; 

wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie 

dokumentacji projektowej i umowy,

• rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny 

jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 

odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót

9. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część I. Roboty ogólnobudowlane,MGPiB, ITB 

Warszawa 1989, wydane IV,

• Instrukcje producentów stolarki.

• PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

• PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
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SST 04 - ROBOTY  MUROWE   KOD CPV 45262500-1

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze 

wznoszeniem ścian murowanych z bloczków gazobetonowych ścian wewnętrznych. 

1.2 Zakres robót objętych SST

 wykonanie ścian wewnętrznych murowanych

1.2.1 Wymagania dla elementów murowych:

Wymagania te dotyczą:

 cech zewnętrznych (kształtu, wymiarów, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzeń), których oceny można dokonać na 

placu budowy, 

 cech fizycznych (masa, gęstość objętościowa elementu i tworzywa, izolacyjność cieplna, wytrzymałość na ściskanie lub 

zginanie, promieniotwórczość naturalna, występowanie szkodliwych domieszek, odporność chemiczna itp.), których oceny 

można dokonać laboratoryjnie.

Szczególną uwagę w przypadku ścianki z bloczków betonu komórkowego należy zwrócić na następujące elementy: 

 Spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi elementami nie mogą być większe niż 3 mm;

 Ściany muszą być przewiązane wiązaniem murarskim; 

 Spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny się mijać min. 100 mm;  

 ścianki połączyć kotwami z istniejącym murem co druga warstwa,

Pozostałe wymagania jakim powinny odpowiadać poszczególne elementy użyte do wykonania systemowych ścianek działowych z 

bloczków betonu komórkowego oraz warunki wykonania ścian działowych – zawarte zostały w wytycznych i instrukcjach producenta 

systemu dlatego wszelkie prace wykonywane w tych technologiach powinny być całkowicie zgodne z ww. dokumentacją producenta.

Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome dla gotowych ścian działowych podano poniżej

2. MATERIAŁY.

Należy stosować wyroby firm, które produkują kompletny system materiałów potrzebny do murowania ścian działowych o podanych 

w projekcie grubościach. Dotyczy to bloczków ściennych, zapraw dla ścian wewnętrznych i zewnętrznych, nadproży, oraz wszystkich

potrzebnych elementów na etapie budowy.

Ze względu na konieczność odwołania w dalszej części tekstu do konkretnych wyrobów, poniższy opis materiałów i zasad 

wykonania oparto o system YTONG firmy Xella Polska. Możliwe jest zastosowanie systemów innych firm równorzędnych.

2.1 Bloczki gazobetonowe YTONG.

Bloczki YTONG do murowania na cienkie spoiny mają szerokość równą grubości muru. Bloczki podstawowe produkowane są z 

gładką i z profilowaną powierzchnią czołową na pióro i wpust, bloczki uzupełniające - tylko z gładką powierzchnią czołową.

Przyjęte przez firmę Xella Polska oznaczenie bloczków składa się z symbolu PP, klasy i odmiany betonu komórkowego YTONG oraz

litery (liter) określających ukształtowanie powierzchni bocznych.

Symbol PP oznacza bloczki o dużej dokładności, do murowania na cienkie spoiny, towarzysząca temu symbolowi liczba - klasa 

betonu YTONG - oznacza 0,8 średniej wytrzymałości na ściskanie (MPa) bloczków w stanie powietrzno-suchym (0,95 wytrzymałości 

kostek o wymiarach 100 x 100 x 100 mm), liczba za kreską ukośną - górną granicę gęstości objętościowej w stanie suchym.

Jako dodatkowe oznaczenie bloczków, uwzględniając ukształtowanie powierzchni bocznej, stosuje się: S - pióro i wpust; GT - 

powierzchnia płaska z uchwytem montażowym; S+GT - pióro i wpust z uchwytem montażowym; bez oznaczenia literowego - 

powierzchnia płaska.

Podstawowy asortyment bloczków ściennych stanowią klasy betonu i odpowiadające im odmiany: PP1,5/0,35 , PP2,0/0,40 , 

PP3,0/0,50 i PP4,0/0,60.

Do zewnętrznych ścian konstrukcyjnych w części nadziemnej budynku stosowane są zwykle bloczki PP2 lub PP3, a do 

wewnętrznych ścian konstrukcyjnych oraz ścian piwnic - PP4.
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Do zewnętrznych ścian wypełniających stosowane są zwykle bloczki PP1,5 i PP2.

Bloczki uzupełniające, stosowane w przypadku, kiedy wysokość kondygnacji w świetle nie jest wielokrotnością 200 mm, mają 

długość 599 mm, wysokość 99 mm i szerokość 200, 240, 300, 365 i 400 mm i produkowane są z betonu komórkowego PP4/0.6. 

Bloczki te mają gładkie powierzchnie czołowe.

2.2 Nadproża YTONG.

Firma Xella Polska oferuje dwa rodzaje elementów zbrojonych do wykonywania nadproży:

 belki nadprożowe YN stanowiące samodzielnie pracujące elementy konstrukcyjne,

 prefabrykaty zbrojone YF do wykonywania nadproży zespolonych, w których prefabrykaty te współpracują z ułożonym na 

nich murem.

 Trzecim rodzajem nadproży są nadproża z betonu zwykłego, wykonywane w kształtkach U.

Belki nadprożowe YTONG YN produkowane są z betonu komórkowego YTONG klasy PP4 i zbrojone siatkami zgrzewanymi ze stali 

BSt 500 G.

Siatki zbrojenia zabezpieczone są przed korozją firmowym środkiem YTONG.

Prefabrykaty zbrojone YTONG YF do nadproży zespolonych produkowane są również z betonu komórkowego YTONG klasy PP4 ze

zbrojeniem w postaci drabinek z prętów ze stali BSt 500G. Długość prefabrykatów wynosi od 1000 mm do 3000 mm, szerokość 115 i

175 mm a wysokość przekroju - 124 mm.

Drabinki zbrojeniowe zabezpieczone są przed korozją, analogicznie jak siatki zbrojeniowe belek nadprożowych.

2.3 Zaprawa murarska.

 Do wykonywania murów na cienkie spoiny stosuje się zaprawę murarską YTONG. Zaprawa ta sprzedawana jest w 

workach jako sucha mieszanka do zarobienia wodą na placu budowy.

 Wytrzymałość na ściskanie zaprawy murarskiej YTONG, badana w ITB na połówkach beleczek 40 x 40 x 160 mm 

obciążanych na całej powierzchni, wynosi:

 po 7 dniach - 5,2 MPa

 po 17 dniach - 9,3 MPa

 po 43 dniach - 15,0 MPa

2.5 Woda.

Do przygotowania zapraw można stosować 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.

2.6 Wzmocnienie ścian działowych.

Do wzmocnienia ścian działowych należy zastosować dwa pręty #8 zatopione w zaprawie w bruzdach bloczków.

3. SPRZĘT.

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu wskazanego przez Inżyniera.

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia i akcesoria YTONG:

 Piła taśmowa - do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania skomplikowanych kształtów,

 Piła widiowa – do cięcia bloczków YTONG,

 Rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne,

 Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloczków: 40; 36,5; 30; 24; 20; 11,5; 10; 7,5 lub

5 cm,

 Packa do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków odmiany 0,35 i 0,4,

 Strug – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków odmiany 0,5,

 Prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania bloczków YTONG

 Łącznik do ścian działowych – do łączenia ścian działowych ze ścianami konstrukcyjnymi,

 Zbrojenie do spoin wspornych.
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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.

Większość materiałów YTONG dostarczana jest na budowę transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folię. Palety 

mogą być ustawiane nie więcej niż w dwóch warstwach na równym i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność.

Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący się na budowie. Rozładunek za pomocą 

żurawi wymaga zastosowania wideł rozładunkowych. Inny sposób rozładunku może być przyczyną uszkodzenia wyrobów.

W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby był 

zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Prace murarskie z bloczków YTONG powinny być wykonywane przez brygady składające się z trzech osób, z których pierwsza 

przygotowuje zaprawę i szlifuje kolejne warstwy muru, druga rozprowadza zaprawę i układa bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki i je 

przycina. Innym wariantem organizacji prac jest brygada pięcioosobowa, w której po dwóch murarzy pracuje na różnych ścianach, 

natomiast piąta osoba zajmuje się transportem, przycinaniem bloczków i przygotowaniem zaprawy. Dużym ułatwieniem prac jest 

stosowanie piły taśmowej YTONG pozwalającej na szybkie i precyzyjne docinanie bloczków. W takim przypadku możliwe jest, aby 

jeden pracownik przycinał bloczki dla kilku brygad murarskich.

Zaprawa YTONG dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. W celu przygotowania zaprawy

do użytku zawartość worka wsypuje się do pojemnika z wodą , w proporcjach jak pokazano na opakowaniu, i dokładnie miesza przy 

pomocy mieszadła zamontowanego do wiertarki wolno obrotowej. Po wymieszaniu zaprawę odstawia się na 3 minuty i następnie 

ponownie miesza. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawać wody ani dosypywać suchej mieszanki (zaprawy). W 

przypadku zgęstnienia zaprawy można ją jedynie ponownie wymieszać. Podczas murowania w wysokich temperaturach wiadro z 

zaprawą należy ustawiać w cieniu lub osłaniać przed działaniem promieni słonecznych.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +5 0C należy postępować zgodnie z zaleceniami 

podanymi poniżej.

5.2 Wzmocnienie ścianek działowych.

W celu wzmocnienia ścian działowych z bloczków gazobetonowych grubości 12cm należy w przedostatniej warstwie bloczków 

wykonać rylcem bruzdę na długość pręta i umieścić w niej 2 pręty żebrowane #8. Starannie usunąć pył powstały na skutek 

bruzdowania, dzięki czemu zaprawa będzie miała lepszą przyczepność do bloczków. Rowki należy wypełnić zaprawą cementową a 

następnie umieścić w nich wcześniej przycięte pręty. Przed przystąpieniem do dalszego murowania usunąć nadmiar zaprawy, 

oczyścić powierzchnię bloczków i nanosić zaprawę klejącą. 

Łączenie ścian działowych z istniejącymi murowanymi należy wykonać poprzez wklejenie w istniejącą ścianę co drugą warstwę 

bloczka gazobetonowego preta  żebrowanego  #8. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Przy odbiorze bloczków gazobetonowych należy przeprowadzić na budowie:

 Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i innymi wymaganiami

 Próby, o których mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewnętrzne - przez oględziny, cechy  fizyczne – badania 

laboratoryjne (jeśli nie jest możliwe określenie jakości bloczków przez próbę doraźną przez oględziny).

Wymagania jakim powinny odpowiadać bloczki YTONG podano w tablicy:

Lp Właściwości Wymagania

1 Dopuszczalne wady kształtu
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odchylenie od kąta prostego sąsiednich

powierzchni (nieprostopadłościenność)

 1,0 mm

odchylenie powierzchni od płaszczyzny  1,0 mm
2 Dopuszczalne uszkodzenia:

uszkodzenia powierzchni

(odbicia, odpryski)

nie więcej niż 1 szt. 

o pow.  1000 mm2
uszkodzenia krawędzi

oraz pióra i wpustu

nie więcej niż 1 szt. o szerokości

 20 mm i długości  50 mm 
rysy, pęknięcia technologiczne na

powierzchniach zewnętrznych

nie więcej niż 1 szt. o szerokości 

 0,5 mm i długości  50 mm 
ogółem uszkodzenia w ilości elementów stanowiącej 

 6,5 % ilości elementów w palecie
3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów:

długość   1,5 mm
wysokość   1,0 mm
szerokość   1,5 mm
wymiary pióra i wpustu

oraz wgłębień-uchwytów

  1,0 mm

grubość elementów „U”   1,5 mm

6.2. Zaprawy.

W przypadku gotowych zapraw należy kontrolować je z wymaganiami podanymi przez producenta.

6.3 Dopuszczalne odchyłki.

Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych z bloczków YTONG nie powinny przekraczać wartości podanych w 

tablicy:

Lp Rodzaj odchyłki
Wartość odchyłki

dopuszczalnej [mm]

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów:

na długości 1m

na całej powierzchni ściany pomieszczenia

3

10

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:

na wysokości 1m

na wysokości 1 kondygnacji

na całej wysokości ściany

3

5

15

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy 

muru:

na długości 1m

na całej długości budynku

1

10

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy 

muru pod stropem:

na długości 1m

na całej długości budynku

1

10
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5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w 

projekcie (najczęściej prostego):

na długości 1m

na długości całej ściany

3

-

6 Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach:

do 100 cm szerokość

wysokość

+  5, -3

+10, -5

powyżej 100 cm szerokość

wysokość

+10, -5

+10, -5

7. OBMIAR ROBÓT.

Jednostką obmiarową robót murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubości.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Mury z bloczków YTONG powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, 

Aprobatą Techniczną AT-15-2700/2001 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór odbywa się przed osadzeniem stolarki 

drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania otworów (zgodność z projektem). Największe 

dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z bloczków YTONG nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy powyżej p. 6.3.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:

 Zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,

 Wykonanie ścian,

 Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,

 Uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1 Normy.

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-80/B-06259 Beton komórkowy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynków. Wymagania i obliczenia.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. Arkady 1990.
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SST-5  ROBOTY TYNKARSKIE    CPV  45410000-4

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonywania i odbioru robót tynkarskich

wewnętrznych. 

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:

 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonane ręcznie na ścianach.

2. MATERIAŁY

Proponowane materiały i technologie podano w dokumentacji projektowej.

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, 

BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zmiana materiałów wymaga pisemnej zgody 

Inspektora. 

W obiekcie będą stosowane następujące materiały:

 woda: Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250. 

Woda do celów  budowlanych. Bez    badań     laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych,  kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

 piasek: powinien  spełniać wymagania  normy  PN-79/B-06711.   Kruszywa  mineralne. Piaski  do zapraw budowlanych, a w 

szczególności:

nie może zawierać domieszek organicznych,

powinien mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnio-ziarnisty 0,5-1,0 mm. piasek 

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do  spodnich  warstw tynku należy  stosować  piasek  gruboziarnisty  odmiany 1,   do  warstw

wierzchnich średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o

prześwicie 0,5 mm

 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne: marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-

14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej  przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3

godzin.

Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do   zaprawy   cementowo-wapiennej   należy   stosować   cement   portlandzki   według   normy PN-B-19701 ;1997 „Cementy 

powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 

i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania 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 objętościowych składników zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.1 Jakość 

Elementy dostarczone na budowę i zastosowane powinny być sprawdzone pod wzg. jakości , kompletności i zgodności z danymi 

technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Na żądanie Inwestora, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć od Producenta:
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• pozytywne aktualne świadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie (certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, aprobata techniczna),

• pozytywną aktualną ocenę higieniczną (atest PZH),

• wyniki badań stwierdzające zgodność danej partii wyrobów z wymaganiami obowiązujących norm

• karty gwarancyjne.

Wszystkie materiały muszą posiadać stosowane dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby te 

powinny być znakowane „znakiem budowlanym-B” lub CE. 

3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

• mieszarki do zapraw,

• betoniarki wolnospadowej,

• przenośnych zbiorników na wodę

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Transport materiałów do robót tynkarskich powinien odbywać się w warunkach i w sposób gwarantujący utrzymanie ich właściwego 

stanu technicznego. Elementy składowe powinny być transportowane w oryginalnym opakowaniu jeżeli takowe istnieje. Na 

samochodzie elementy powinny być układane na równym i czystym podłożu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem 

(zarysowaniem, przewracaniem, przesuwaniem, itp.). Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z

normą BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 

suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.

• Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne

podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

• Tynki należy wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +5
0
C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

poniżej 0
0

C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie pod warunkiem stosowania odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru robót-budowlano montażowych w okresie 

obniżonych temperatur”.

• W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu  1 

tygodnia, zwilżane wodą.

• W murowanych ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 

na głębokość 5-10mm.

• Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 

tłustych.

• Nadmiernie suche powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą.

• Wszystkie występy, załamania, uskoki, powierzchni tynkować należy osobno, po wykonaniu tynków  wszystkich dużych 

powierzchni. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym we wszystkich narożnikach należy zastosowań 

profile podtynkowe tzw. narożniki ochronne.

Tynki należy wykonać zgodnie z wymaganiami jakościowymi podanymi w PN-70/B-10100 oraz wymaganiami producenta 

mieszanek gotowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw  przeznaczonych do

wykonania  robót  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Inspektorowi   nadzoru   do  akceptacji.  Badania  te  powinny  obejmować

wszystkie właściwości cementu,  wapna, wody  oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

Badania w czasie robót

Częstotliwość  oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej  na placu budowy,  a  w szczególności  jej  marki  i  konsystencji,  powinny

wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".  Wyniki   badań   materiałów  i  zaprawy  powinny  być wpisywane

do  dziennika   budowy   i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robót

 Badania   tynków   zwykłych   powinny   być   przeprowadzone   w   sposób   podany   w    normie  PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny

umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

 prawidłowości przygotowania podłoży,

 mrozoodporności tynków zewnętrznych,

 przyczepności tynków do podłoża,

 grubości tynku,

 wyglądu powierzchni tynku,

 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,

 wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót 

sporządza się po wykonaniu robót na podstawie księgi obmiaru. Obejmuje on zestawienie wykonanych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia 

szczegółowego opisu robót lub szczegółowy opis robot obejmujący wyszczególnienie i opis czynności wchodzących w zakres 

robót, sporządzone po wykonaniu robót na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót.

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 

mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w 

rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w

świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni 

tynków nie potrąca się powierzchni nie otynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z 

nich jest mniejsza od 0,5 m2.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty użytych materiałów budowlanych,

- Dziennik Budowy,
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- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się

po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.

Roboty uznaje się za zgodne   z dokumentacją wykonawczą, SST  i wymaganiami  Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien 

być odebrany. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

-   tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

-   jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej 

kategorii, w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 

Odbiór tynków

Ukształtowanie powierzchni,   krawędzie,   przecięcia powierzchni   oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 

wykonawczą.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm 

i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm

w pomieszczeniu, poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity  w   postaci   nalotów   roztworów   soli   wykrystalizowanych   na   powierzchni      tynków przenikających z podłoża, 

pleśni itp.,

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 

podłoża.

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

-      stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok tynkarskich po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok tynkarskich, z

uwzględnieniem zasad opisanych „Odbiór tynków".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 

wynikających z obniżonej jakości robot.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 

robotach malarskich.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie.

Zasady rozliczenia i płatności
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Rozliczenie  pomiędzy zamawiającym  a wykonawcą  za  wykonane  roboty  tynkarskie  może być dokonać według następujących

sposobów:

- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość 

robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji 

projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny 

jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 

odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-85/B-04500     Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku.

PN-ISO-9000         (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie 

systemami zapewnienia jakości.
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SST-06  ROBOTY MALARSKIE   CPV  45442100-8

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonywania i odbiory robót malarskich 

ścian i sufitów.  

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:

 gruntowania ścian,

 podwójnych powłok malarskich farbami  lateksowymi i akrylowymi

2. MATERIAŁY

Proponowane materiały i technologie podano w dokumentacji projektowej.

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, 

BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zmiana materiałów wymaga pisemnej zgody 

Inspektora. 

W obiekcie będą stosowane następujące materiały:

 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, odpowiedni do zastosowanej farby 

nawierzchniowej i podłoża

 farby dyspersyjne barwione pigmentami odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

 do zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych należy użyć farb miniowych i tlenkowych oraz olejnych farb 

nawierzchniowych.

 materiały pomocnicze: rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, i inne 

rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie; środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża; 

 woda: Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 

„Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu".Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

2.1 Jakość 

Elementy dostarczone na budowę i zastosowane powinny być sprawdzone pod wzg. jakości , kompletności i zgodności z danymi 

technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Na żądanie Inwestora, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć od Producenta:

• pozytywne aktualne świadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie (certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, aprobata techniczna),

• pozytywną aktualną ocenę higieniczną (atest PZH),

• wyniki badań stwierdzające zgodność danej partii wyrobów z wymaganiami obowiązujących norm

• karty gwarancyjne.

Wszystkie materiały muszą posiadać stosowane dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby te 

powinny być znakowane „znakiem budowlanym-B” lub CE. 

3. SPRZĘT

Do większości robót należy używać:

• sprzętu ręcznego (szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, czerpaki do zapraw, szpachle i pace metalowe, 

pędzle i wałki, itp.) ,

•  zmechanizowanego sprzętu ręcznego – elektronarzędzi (mieszadła koszyczkowe, agregaty malarskie ze sprężarkami) 

• drobnego sprzętu budowlanego (taczki, pojemniki na wodę, drabiny, rusztowania). 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

31



Transport materiałów do robót malarskich powinien odbywać się w warunkach i w sposób gwarantujący utrzymanie ich właściwego 

stanu technicznego. Przy transporcie i pracach przeładunkowych w temperaturach powietrza poniżej 0stC i powyżej +30stC należy 

zachować szczególną ostrożność. Elementy składowe powinny być transportowane w oryginalnym opakowaniu jeżeli takowe 

istnieje. Na samochodzie elementy powinny być układane na równym i czystym podłożu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem 

(zarysowaniem, przewracaniem, przesuwaniem, itp.). Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w 

opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 

wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Materiały do robot malarskich należy składować na budowie w 

pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami, minusowymi temperaturami a także  przed ingerencją osób 

trzecich

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. 

Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.

Warunki przystąpienia do robot malarskich:

Do wykonywania robot malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robot budowlanych oraz po 

przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie:

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i 

szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować.

Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. 

Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym zamocowaniu wszystkich elementów 

konstrukcyjnych.

Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa, niż 4%.

Malowanie tynków wyższej wilgotności niż podana może powodować powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:

- powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom,

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione,

- świeże tynki  zewnętrzne  niedostatecznie skarbonizowane powinny być przed  malowaniem zafluatowane, przygotowana pod 

malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych.

Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich:

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 

następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż +22°C. Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-69/B-

10280.

Do robót malarskich należy wykorzystywać wyłącznie materiałów i farb gotowych posiadających aktualny atest. Zabrania się 

przygotowywania farb na budowie ze względu na wymagany standard jakości materiałów.

 Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.

 Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, 

narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 

 Elementy, które w czasie robot malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez 

zabrudzeniem farbami.

 Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.

Do malowania ścian i sufitów można przystąpić po:

a)  Wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych, 
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b) Osadzeniu i dopasowaniu stolarki,

c) Ukończeniu robót instalacyjnych,

d) Wykonaniu nawierzchni gresowych i terakotowych, 

e) Dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń.

Do malowania ścian i sufitów można przystąpić przed:

a) Wykonaniem nawierzchni z wykładzin dywanowych 

b) Osadzeniem wewnętrznego osprzętu elektrycznego,

Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych:

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących,

b) przeznaczona do malowania wnętrz pomieszczeń szkolnych,

c) bezemisyjna - niewydzielająca szkodliwych substancji i przykrego zapachu, bezwonna ,

d) dyfuzyjne,

e) odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,

f) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk (półmat),

g) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową,

h) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,

i) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,

j) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Badania przed przystąpieniem do robot malarskich.

Przed przystąpieniem do robot malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą

wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podłoży pod malowanie

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach:

- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 

malowania.

Kontrolą powinny być objęte w przypadku:

- tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-

70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,

- płyt włoknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz 

zabezpieczenie wkrętów, elementów metalowych - czystość powierzchni.

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W 

przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki.

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządowa. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża 

33



i określić wilgotność metodą suszarkowo - wagową.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do 

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania materiałów

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom.

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

wyrobów używanych w robotach malarskich,

- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji 

mieszaninę.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:

a) w przypadku farb ciekłych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektorych farb strukturalnych),

- kożuch,

- ślady pleśni,

- trwały, nie dający się wymieszać osad,

- nadmierne, utrzymujące się spienienie,

- obce wtrącenia,

- zapach gnilny,

Badania w czasie robót

Badania w czasie robot polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robot malarskich z dokumentacją projektową, ST i 

instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robot w 

zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.

Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące

wykonanych robot malarskich, w szczególności w zakresie:

· zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

· prawidłowości przygotowania podłoży,

· jakości powłok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robot i w trakcie ich 

wykonywania.

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania.

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

· sprawdzenie zgodności barwy i połysku,

· sprawdzenie odporności na wycieranie,

· sprawdzenie przyczepności powłoki,
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· sprawdzenie odporności na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m,

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z 

wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą 

szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły 

ślady farby,

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:

· na podłożach mineralnych i mineralno-włoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, 

po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, 

jeżeli żaden z kwadracikow nie wypadnie,

· na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej 

szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na 

zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie 

miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym 

przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót 

sporządza się po wykonaniu robót na podstawie księgi obmiaru. Obejmuje on zestawienie wykonanych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia 

szczegółowego opisu robót lub szczegółowy opis robot obejmujący wyszczególnienie i opis czynności wchodzących w zakres 

robót, sporządzone po wykonaniu robót na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót.

Przy sporządzaniu obmiaru robót należy kierować się przyjętymi zasadami obliczania ilości robót podanymi w katalogach, innych 

ustalonych przez strony publikacjach lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Każdy jednostkowy nakład 

rzeczowy występujący w kalkulacji szczegółowej posiada swoją identyfikację w postaci podania podstawy jego ustalenia. Wszystkie

ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokrągla się do pełnych groszy. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową 

oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, 

pomiędzy Wykonawcą, a Kierownikiem Budowy i Inwestorem.

7.2.Szczegółowe zasady obmiaru robót podłogowych

Jednostką obmiarową jest: [m2] . 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej 

powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m .

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST -1 „Wymagania ogólne”

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są

następujące dane i dokumenty:
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- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty użytych materiałów budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.1. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbior podłoży musi 

być dokonany przed rozpoczęciem robot malarskich.

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z 

wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robot malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest 

negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 

usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2 Odbiory częściowe

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu 

określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 

końcowym.

Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robot, jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.2. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności 

z dokumentacją projektową.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów,

wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

- protokoły odbioru podłoży,

- protokoły odbiorów częściowych,

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z

wytycznymi ST, oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę

dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka 
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malarska nie powinna być przyjęta. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki i przedstawić ją ponownie do odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej zamawiający może 

wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 

umownych,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych 

robot malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu,

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 

zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot malarskich z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.3. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.2. „Odbiór końcowy".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 

wynikających z obniżonej jakości robot.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 

robotach malarskich.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie.

Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie  pomiędzy zamawiającym  a wykonawcą  za  wykonane  roboty  podłogowe  może być dokonana według 

następujących sposobów:

- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość 

robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji 

projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny 

jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 

odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty podłogowe obejmują:
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- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami 

zakupu,

- wartość pracy sprzętu z narzutami,

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót 

pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych, rusztowania, pomosty, bariery 

zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracowników, zabezpieczenie podłóg i 

elementów nie przeznaczonych do malowania, próby kolorów, demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robot 

elementów, które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, usunięcie wad

i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robot, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i 

likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN-ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów zapewnienia jakości zarządzania jakością
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SST-07  Roboty montażowe   CPV  45430000-0

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonywania i odbioru prac  

związanych robotami montażowymi.

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.

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie :

 montaż sufitów podwieszanych,

 montaż balustrad,

 montaż zabudowy z płyt k-g (zabudowa naświetli).

3. MATERIAŁY

Proponowane materiały i technologie podano w dokumentacji projektowej.

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, 

BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zmiana materiałów wymaga pisemnej zgody 

Inspektora. 

 systemy sufitowe, systemowe, 60x60cm, ruszt widoczny, konstrukcja rusztu kolor biały, kolor płyt biały, klasa A pochłaniania dźwięków,

o współczynniku pochłaniania dźwięków nie mniejszym niż αw=0,90, chroniący przed hałasem pogłosowym

 balustrady schodowe  wg dokumentacji projektowej,

 płyty k-g, 12,5mm,

Materiały pomocnicze

• klej gipsowy odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30042:1997,

• szpachlówki gipsowe odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,

• kształtki stalowe ocynkowane

Profile systemowe można podzielić na trzy grupy:

• profile ścienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich ścian działowych.

• profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych i sufitowych.

Grubość blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z 

tolerancja}0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancja}0,03 mm.

4. SPRZĘT

Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich 

narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska.

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów. Układanie płyt w przygotowaną konstrukcję powinno 

odbywać się w czystych bawełnianych rękawiczkach. 

5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Wszystkie materiały muszą być transportowane w sposób nie mogący wpływać na pogorszenie ich wartości i cech fizycznych jak 

również zgodnie z zasadami zalecanymi przez producenta w sposób uniemożliwiający utratę gwarancji na dany materiał lub 
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urządzenie ze względu na uszkodzenia podczas nieprawidłowo prowadzonego transportu – uwagi te dotyczą również transportu 

ręcznego, załadunku i rozładunku oraz dostarczenia danego materiału na miejsce jego wbudowania.

Materiały powinny być składowane w suchych pomieszczeniach, wewnątrz budynku, zabezpieczone przed pyleniem lub zalaniem 

brudną cieczą (np. rdzawa woda). Nie wolno chodzić po opakowaniach, obciążać ich innymi ciężarami, rzucać.  Powinny być 

transportowane w przykrytym samochodzie i odpowiednio zabezpieczone. Kartony należy umieścić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt G-K powinny być

• zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne,

• Przed przystąpieniem do robót montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów,

• Okładziny z płyt G-K należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +50C pod warunkiem, że podczas doby nie 

nastąpi spadek temperatury poniżej 0stC, a wilgotność względna powietrza mieści się pomiędzy 60 do 80%.

• Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone,

Przygotowanie robót

• Sprawdzenie wymiarów pomieszczenia i ich zgodności z projektem.

• Wytyczenie na ścianie miejsc montażowych wg projektu.

montaż sufitów zgodnie z instrukcją producenta

• Montaż ramki wykonanej z profili WP bezpośrednio do ściany

• Montaż narożników w miejscach łączenia profili poziomych i pionowych

• Ułożenie profilu dystansowego w dolnym profilu WP

• Montaż paneli ściennych łącznie z obcym piórem

• Płyty brzegowe docinać za pomocą noża tapetowego. 

eksploatacja paneli

• po zamontowaniu paneli w pomieszczeniu nie należy wykonywać brudnych robót, które mogą doprowadzić do trwałego

zabrudzenia płyt (prace mocno pylące typu obróbki kamieniarskie, cyklinowanie itp.)

• czyszczenie ręczne lub maszynowe na sucho

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru podano w  STWiORB -1 „Wymagania ogólne”

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB -1 „Wymagania ogólne”

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty użytych materiałów budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie.

Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie  pomiędzy zamawiającym  a wykonawcą  za  wykonane  roboty  podłogowe  może być dokonana według 
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następujących sposobów:

- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość 

robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji 

projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny 

jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 

odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

N – 80/B – 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie – wraz ze zmianą PN-B-03200/A3:1995

PN – 71/H – 97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

PN – 96/B – 19401 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne
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