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1.
B-R-00.00.00
Ogólna Specyfikacja Techniczna

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

OST - ogólna specyfikacja techniczna
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna
PZJ - program zapewnienia jakości
bhp. - bezpieczeństwo i higiena pracy
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania ogólne dotyczące
realizacji zamówienia publicznego pod nazwą: budowa stanowisk badawczych w hali „A”.
1.2.Zakres stosowania OST
Ogólna Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania Szczegółowych Specyfikacji
Technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3 Zakres robót objętych OST budowy stanowisk badawczych w hali „A” Instytutu Maszyn Przepływowych
PAN:
• Rozbiórki
•

Konstrukcje żelbetowe

•

Konstrukcje stalowe

•

Ściany i ścianki

•

Stolarka aluminiowa

•

Ślusarka

•

Tynki i okładziny

•

Podłoża i posadzki

•

Malowanie

•

Naprawa elewacji

1.4 Określenia podstawowe
– Roboty budowlane - należy przez to rozumieć zespół czynności mających na celu wykonanie opisanych robót
budowlanych, remontowych związanych z przebudową zgodnie z jednostkami podanymi w SST.
– Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, rozbiórkowe lub
remontowe wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
– Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym wykonawczym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowy.
– Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonania robót.
– Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
– Inspektor nadzoru -osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz
uprawnienia budowlane, wykonywająca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający
powierza nadzór nad budową, renowacją lub remontem obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w
sprawozdaniach i odbiorach robót zanikających.
– Dokumentacja budowy -służy do opisania przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych,
rozbiórkowych lub remontowych, dla których jest wymagane jest pozwolenie na budowę – składa się w
szczególności z: projektu budowlanego wykonawczego, informacji BiOZ, kosztorysu Inwestorskiego i przedmiaru
robót.
– Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich
wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
– Roboty podstawowe -minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości
i wymogów jakościowych oraz uwzględnią przyjęty stopień scalania robót.
– Obmiar robót -pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku
zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych
przedmiarem.
- Odbiory - badania i kontrola zgodności robót z projektem i specyfikacją.
– Odbiór końcowy odbioru robót - formalna nazwa czynności zwanych też odbiorem ostatecznym polegająca na
protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy terenu po zakończeniu robót budowlanych, renowacyjnych lub
remontowych. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót i
dostarczeniu
dla Zamawiającego dokumentacji odbiorowej. Warunkiem odbioru jest też uporządkowanie terenu przez Wykonawcę.
1.5.1.
Przekazanie terenu budowy

55

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów
głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy, dokumentację budowlaną i wykonawczą oraz Specyfikacje
Techniczne wykonania i odbioru robót. Na wykonawcy spoczywa obowiązek opracowania projektu zagospodarowania
placu budowy ze wskazaniem miejsc składowania, uzgodnienie projektu z Inwestorem oraz zorganizowanie placu i
zaplecza budowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót.
1.5.2.
Dokumentacja budowlana
Przekazana dokumentacja budowlana ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację:
– dostarczoną przez Zamawiającego,
– sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3.
Zgodność robót z dokumentacją budowlaną i SST
Dokumentacja budowlana, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona
w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości określone w projekcie budowlanym i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z projektem budowlanym lub SST i
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy robót.
1.5.4.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 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, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót,
wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.5.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
– utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
– podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń łub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
-lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
-możliwością powstania pożaru.
1.5.6.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia:
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu robót ich szkodliwość zanika
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania lub
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demontażu. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, gruzu
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie 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. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2.
Gospodarka odpadami budowlanymi pochodzącymi z robót rozbiórkowych.
Podczas prac rozbiórkowych w większym czy mniejszym stopniu występują na placu budowy hałdy gruzu oraz
surowców, z których wykonana była zniszczona konstrukcja. Ich usunięcie stanowi integralną część realizowanego
przedsięwzięcia, dlatego planując organizację robót należy przewidzieć i odpowiednio zaprogramować system
gromadzenia i usuwania odpadów oraz ich utylizację.
Obowiązek wykorzystania i gromadzenia odpadów reguluje Ustawa o odpadach z dnia 27kwietnia 2001 roku, (Dz.U. nr
62, poz. 628 [30], oraz Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 roku w sprawie krajowego planu
gospodarki odpadami (M.P. Nr 11, poz. 159). Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do w/w przepisów.
Podstawowe odpady powstające przy rozbiórce obiektów budowlanych to: gruz żelbetowy ze zbrojeniem, gruz
betonowy, gruz ceglany z zaprawą, materiały stalowe, drewno, ceramika, szkło, papa, asfalt, metale kolorowe,
tworzywa sztuczne, żeliwo, kamionka, azbest, ziemia itp. Ważnym elementem w gospodarce odpadami, powstałymi po
wyburzeniu obiektu budowlanego jest rozpoznanie komponentów użytych przy budowie w aspekcie potrzeb i
możliwości ich wtórnego wykorzystania.
Miejsce czasowego składowania materiałów z rozbiórki w obrębie placu budowy zgodnie z projektem organizacji placu
budowy opracowanym przez Wykonawcę.
2.3. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
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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
złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań
Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 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.
3.SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji budowlanej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja budowlana lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
4.TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu
4.1.Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie budowlanym, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.
4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
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 właściwy zarząd drogi pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:
– projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), projekt organizacji budowy,
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami SST, PZJ,
projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną jeśli
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
– Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, projekcie budowlanym i w SST, a także w normach i
wytycznych.
– Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym i SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
-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 (opis laboratorium własnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów
robót.
6.2.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 oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one
tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z
umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.3.Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6..6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celu kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
tub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem budowlanym i SST. W takim przypadku,
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
– posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
– posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
– Polską Normą lub
– aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
– znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §
45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku robót.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
– datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego,
– uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom
w związku z warunkami klimatycznymi,
– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
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dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je
przeprowadzał,
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
– inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów,
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie
Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:
– pozwolenie na budowę,
– protokoły przekazania terenu budowy,
– umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
– protokoły odbioru robót,
– protokoły z narad i ustaleń,
– operaty geodezyjne,
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z projektem budowlanym i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych. Jednostki
obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w projekcie budowlanym i przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania
robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
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8.1.Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
– odbiorowi częściowemu,
– odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
– odbiorowi po upływie okresu rękojmi
– odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2.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,
SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy 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.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót
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 8.4.2.
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 projektem budowlanym i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 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 projektem budowlanym i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2.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:
– projekt budowlany po wykonawczy tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,
– szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
– protokoły odbiorów częściowych,
– recepty i ustalenia technologiczne,
– dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
– wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakości (PZJ),
– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
– rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
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–

geodezyjną inwentaryzację po wykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
– kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej.
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.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy)
robót".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej
pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
– robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,
– wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
– koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT,
– inne dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową..
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póżn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
– Ustawa Kodeks Cywilny
– Ustawa w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436.
– Ustawa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie-Dziennik Ustaw
z 2002r. Nr 75, poz. 690.
10.2.
Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
– „Warunki techniczne” – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jednolity, Dz.U. nr 75/2002, poz. 690.
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
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funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 roku w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami (M.P.
Nr 11, poz. 159)
–

1414

2.
R-01.01.01.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Rozbiórki

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.
PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY
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OST - ogólna specyfikacja techniczna
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna
PZJ - program zapewnienia jakości
bhp. - bezpieczeństwo i higiena pracy
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące rozbiórek wynikających
z budowy stanowisk badawczych w hali „A” IMP PAN.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę, dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3 Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórkami wynikającymi
z budowy stanowisk badawczych w hali „A” IMP PAN.
1.4 Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST pkt. 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST pkt. 2.
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w OST pkt. 3.
3.2 Sprzęt do rozbiórki
Roboty rozbiórkowe wynikające z budowy stanowisk badawczych w hali „A” IMP PAN:
– piły mechaniczne do cięcia betonu
– ładowarki
– samochody wywrotki i skrzyniowe
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu, podano w OST pkt. 4
4.2 Transport materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi i samochodami skrzyniowymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5.
5.2Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych
elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, opracować harmonogram robót
rozbiórkowych.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- należy rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz stopień zniszczenia dla
bezpiecznego wykonania robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 6.
6.2 Kontrola wizualna jakości wykonania robót związanych z rozbiórkami wynikającymi z budowy stanowisk
badawczych w hali „A” IMP PAN.
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenia kompletności wykonania robót rozbiórkowych oraz
sprawdzenia stopnia uszkodzenia materiałów przewidzianych do ewentualnego powtórnego wykorzystania.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru podano w OST pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi dla robót związanych z rozebraniem budynku magazynowego są: 1 m3, m., m2, t, szt.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt. 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne zasady podstaw płatności podano w OST pkt. 9.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę robót za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu.
9.2 Ceny jednostkowe obejmują:
- Przygotowanie stanowiska roboczego.
- Wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości.
- Doniesienie, ustawienie, przestawienie, rozebranie i odniesienie rusztowań.
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- Obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi.
- Utrzymanie w porządku stanowiska roboczego.
- Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół bezpośredniej strefy przy obiektowej.
-Rozbiórki wynikające z budowy stanowisk badawczych w hali „A” IMP PAN.
- Usuniecie materiału na zewnątrz budynku i złożenie na składowisku przy obiektowym.
- Utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu wywiezienia ze strefy
przy obiektowej gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki, rusztowań, stemplowań itp.
- Załadunek gruzu i materiałów z rozbiórki na środki transportu ładowarką.
- Wywóz z placu rozbiórki gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki, celem odzysku lub unieszkodliwienia.
- Oczyszczenie dróg publicznych z ziemi wynoszonej na protektorach kół samochodowych i z gruzu.
- Uporządkowanie terenu rozbiórki.
- Inne dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ogólne przepisy związane podano w OST pkt. 10
10.2 Ustawy i rozporządzenia
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, póz. 2016; z
późniejszymi zmianami),
– Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz. 881),
– Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, póz. 628; z późniejszymi zmianami),
– Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z2001 r., Nr 62, póz. 627; zpóźniejszymi zmianami),
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r)
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.
– Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych
nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych... (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, póz. 47.)
– Rozporządzenie MP i PS z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U. z 1997 r. Nr 10, póz. 47.)
– Gilewicz A., Szymański M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie. K.W.P. Bud-Ergon Sp. z o.o.,
Warszawa 1993.
Uwagi szczegółowe
10.3. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 10.2. Ilości robót rozbiórkowych
mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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3.
B-01.01.01.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Konstrukcje żelbetowe

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY
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OST - ogólna specyfikacja techniczna
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna
PZJ - program zapewnienia jakości
bhp. - bezpieczeństwo i higiena pracy
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji
betonowych i żelbetowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną
zrealizowane w ramach Projektu – w zakresie robót żelbetowych i betonowych.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót betonowych i żelbetowych
obiektu.
Zakres robót obejmuje wszystkie elementy betonowe i żelbetowe.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Konstrukcje betonowe
konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości
mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.
1.4.2. Konstrukcje żelbetowe
Konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od
ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.
1.4.3. Beton zwykły
Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.4. Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
1.4.5. Beton towarowy
Mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego.
1.4.6. Zaczyn cementowy
Mieszanina cementu i wody.
1.4.7. Zaprawa
Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.
1.4.8. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. C 25/30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po
literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb (np. Beton klasy C 20/25 przy Rt,G = 30 MPa).
1.4.9. Stopień mrozoodporność
Symbol literowo-liczbowy (np. FSO) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po
literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.
1.4.10. Stopień wodoszczelności
Symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody; liczba po literze W
oznacza dziesięciokrotną zwiększoną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.
1.4.11. Klasy ekspozycji
Symbol literowo-liczbowy (np. xA2) określają zagrożenia oddziaływaniem środowiska na element konstrukcji wg PNEN 206-1
1.4.12. w/c
Wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
1.4.13. Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji montowanej z
gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu.
1.4.14. Rusztowania robocze
Pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu.
1.4.15. Deskowania
Pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na miejscu.
Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z
określeniami podanymi w OST pkt 1.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 1.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
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2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2.
2.2. Wymagania szczegółowe dla poszczególnych elementów konstrukcji
• konstrukcja nośna, fundamenty, stropy, ściany - beton towarowy C 25/30 wg PN-88/B-06250
• ogrodzenie chłodnicy – beton towarowy C 25/30
• podkłady i podłoża – beton towarowy C 8/10
2.3. Składniki mieszanki betonowej
2.3.1. CEMENT
Należy stosować cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, który musi odpowiadać PRPN-B-19 701 lub PRPN-B-19705
a) Rodzaje cementu. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków wg norm
PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych:
• klasa 32,5 - do betonu klasy B25,
b) Wymagania dotyczące składu cementu. Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1971:2002, PN-S-10040:1999 oraz warunków technicznych D2.
c) Oznakowanie opakowania. W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały,
wyraźny napis zawierający następujące dane:
• oznaczenie,
• nazwa wytwórni i miejscowości,
• masa worka z cementem,
• data wysyłki,
• termin trwałości cementu.
d) Świadectwo jakości cementu. Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z
wynikami badań.
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu. Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać
akceptację Inspektora Nadzoru.
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu:
• Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione
wg normy PN-EN 197-1:2002.
• Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań Cementowni można ograniczyć
i wykonać tylko badania podstawowe.
• Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli
obejmującej:
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996,
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996,
- sprawdzenie zawartości grudek ( zbryleń cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie
rozpadających się w wodzie).
W przypadku gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być użyty do betonu.
g) Warunki magazynowania i okres składowania:
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
• dla cementu pakowanego (workowanego):
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed
opadami),
- magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach).
• dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i
wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego
się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnętrznych ścianach).
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
2) po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę
• w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób umożliwiający
jej łatwe rozróżnienie.
2.3.2. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą
na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy
składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały
się. Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań i testów, i nie
zakłócały rytmu budowy.
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2.3.2.1 Kruszywo grube.
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz
PN-S- 10040:1999. Kruszywo użyte do betonu nie może zawierać więcej niż: /max % wagowo/
• części gliniastych, organicznych 0,30
• elementów, których długość jest5 razy większa niż średnia grubość 18
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg PN86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inspektora Nadzoru. Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
• zawartość pyłów mineralnych - do 1%,
• zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich ) - do 20 %,
• wskaźnik rozkruszenia:
- dla grysów granitowych - do 16%,
• dla grysów bazaltowych i innych - do 8%;
• nasiąkliwość - do 1,2%,
• mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%,
• mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów
liniowych ponad 0,1%,
• zawartość związków siarki - do 0,1%,
• zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
• zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B-06714.26.
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące:
• oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
• oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,
• oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712 użycie
takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania
recepty roboczej betonu.
2.3.2.2 Kruszywo drobne.
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712 i PNS- 10040:1999.
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się
mieścić w granicach:
• do 0,25 mm - 14-19%,
• do 0,50 mm - 33-48%,
• do l,00 mm - 57-76%.
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
• zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%,
• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów
liniowych ponad 0,1%,
• zawartość związków siarki - do 0,2%,
• zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
• zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B-06714.26,
• w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12,
• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
• oznaczenie składu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
• oznaczenie zawartości grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.
Do betonów klasy C 20/25 i C 25/30 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach
podanych w normie PN-S-10040:1999.
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku wyników badań pełnych wg PN-86/B-06712 oraz
okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej.
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. Zalecane łączne graniczne
krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250. Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i
grubszych należy brać pod uwagę urabialność mieszanki betonowej. Ta urabialność powinna być dostosowana do
warunków formowania, które są określane przez:
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• kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilość zbrojenia,
• zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu,
• sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej (ręczne przez sztychowanie lub ubijanie, mechaniczne
przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.).
Dostosowanie urabialności mieszanki betonowej do wymienionych warunków polega na doborze odpowiedniej ilości
zaprawy i łącznej ilości cementu i frakcji kruszywa poniżej 0,125 mm (przedstawiono w tabeli poniżej wg PN-88/B06250) oraz konsystencji.
Rodzaje wyrobów elementów lub
Zalecana ilość zaprawy w dm3 na 1
Najmniejsza suma objętości
konstrukcji
m3 mieszanki betonowej
absolutnych cementu i ziarn kruszywa
poniżej 0,125 mm w dm3 na 1m3
mieszanki betonowej
Żelbetowe i betonowe konstrukcje
masywne o najmniejszym wymiarze
przekroju większym niż 500 mm i
kruszywie do 63 mm

400-450

70

Konsystencję mieszanki betonowej sprawdza się metodą Ve-Be lub metodą stożka opadowego. Betony o konsystencji
półciekłej i ciekłej zaleca się uzyskiwać w wyniku stosowania domieszek uplastyczniających lub upłynniających.
Wymagane wskaźniki konsystencji mieszanek betonowych, zależne od metod badań, podano w tabeli poniżej (wg PN88/B-06250)
Konsystencja i jej
symbol

Sposoby zagęszczania i warunki formowania (kształt Wskaźnik wg
przekroju, ilość zbrojenia)
metody: Ve-Be, s

Stożka
opadowego, cm

Wilgotna K-1

Mieszanki wibrowane (powyżej 100Hz) i
wibroprasowane, przekroje proste, rzadko zbrojone

>=28

-

27 - 14

-

Gęstoplastyczna K- Mieszanki wibrowane lub ubijane ręcznie, przekroje
2
proste, rzadko zbrojone
Plastyczna K-3

Mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane,
13 – 7 (metoda
przekroje proste, normalnie zbrojone (około 1- 2,5%) zalecana)
lub mieszanki wibrowane, przekroje złożone, rzadko
zbrojone

2-5

Półciekła K-4

Mieszanki wibrowane lub ręcznie sztychowane,
przekroje złożone, gęsto zbrojone lub ręcznie
sztychowane, proste przekroje, normalnie zbrojone

<=6

6-11(metoda
zalecana)

Ciekła K-5

Mieszanki ręcznie sztychowane

-

12-15

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
• 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia , leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku
betonowania.
2.3.3. WODA
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. Woda
stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna zawierać składników
wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić jej
odpowiednie badanie. Ogólnie należy stwierdzić, że woda pitna (oprócz wód mineralnych) nadaje się do mieszanek
betonowych. Wymagania ogólne dotyczące wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B--32250) podano w
tabeli poniżej.
Barwa
Powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej
Zapach

Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego

Zawiesina

Woda nie powinna zawierać zawiesiny

pH

>=4
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2.3.4. Domieszki do betonów
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002. Do
produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod
warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie
nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, napowietrzającym,
przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie.
Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości mieszanki betonowej i betonu. Domieszki
mają postać płynu lub proszku. W zależności od głównych funkcji domieszki można (wg instrukcji ITB nr 358/98)
podzielić na: przyspieszające, opóźniające, redukujące wodę, napowietrzające. Klasyfikację domieszek chemicznych
wg PN-85/B-23010. Całkowita ilość domieszek chemicznych powinna wynosić 0,2-5% masy cementu. Zastosowanie
dodatku powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. Domieszki płynne stosowane w ilości
przekraczającej 3 l/m3 mieszanki betonowej należy brać pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika wodno-cementowego
w/c. Wpływ domieszki na mieszankę betonową zależy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilości domieszki, wartości
wskaźnika w/c.
Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej oraz
powinno być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Powinno też być zgodne z aprobatami technicznymi bądź normami
dotyczącymi poszczególnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje się
głównie w sposób wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mogą one być
również składnikami cementu), to przede wszystkim popiół lotny, granulowany żużel wielkopiecowy, pucolany i pył
krzemionkowy. Są one dozowane w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania bądź zmodyfikowania właściwości
betonu.
2.4. Mieszanka betonowa
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową wykonywaną
samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni tzw. „beton towarowy". Składniki
mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i Dokumentacji
Projektowej.
C 8/10 - jako beton podkładowy
C20/25, C 25/30 – jako beton konstrukcyjny
Kontrola jakości betonu musi być wykonywana dla każdych 50m3 wbudowanego betonu. Próbki powinny być
pobierane w miejscu rozładunku betonu, a testy wykonywane zgodnie z PN-88/B-06250.
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/-06250 lub PN-ENV 206-1
oraz warunków technicznych D2.
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi posiadać własne
laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium.
2.5. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania zawarte w PN podanych w pkt 10 „Przepisy związane”.
2.6. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z
drewna, cegły lub prętów stalowych.
2.7. Elementy mocowane w płycie fundamentowej
Elementy kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny być wykonane ze stali zabezpieczonej
antykorozyjną powłoką malarską. Elementy winny być osadzane wg szablonu wykonanego na podstawie marki. Rury
HDPE należy stosować o typie i wymiarach określonych w Dokumentacji Projektowej i spełniające wymagania normy
ISO 4437. Rury PVC należy stosować o typie i wymiarach określonych w Dokumentacji Projektowej i spełniające
wymagania PN-C-89203 i PN-C-89205.
Wszystkie elementy wyposażenia technicznego zagłębione w płycie muszą być osadzone pod ścisłą kontrolą Inspektora
Nadzoru.
2.8. Deskowania
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto:
• drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D96002, PN-63/B-06251,
• sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,
• gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000,
• deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym,
• do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne parafinowe
przeznaczone do tego typu zastosowań.
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na
skutek zetknięcia się z mieszanką betonową.
3. SPRZĘT
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.
Wykonawca powinien dysponować m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
• betoniarkami o wymuszonym działaniu,
• dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,
• odpowiednio przeszkoloną obsługą.
2) do wykonania deskowań:
• sprzętem ciesielskim,
• samochodem skrzyniowym,
• żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań.
3) do przygotowania zbrojenia:
• giętarkami,
• nożycami,
• prostowarkami,
• innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami.
4) do układania mieszanki betonowej:
• pojemnikami do betonu,
• pompami do betonu,
• wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,
• wibratorami przyczepnymi,
• zacieraczkami do betonu.
5) do obróbki i pielęgnacji betonu:
• szlifierkami do betonu.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w
zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
4.1. Transport składników mieszanki betonowej
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie
usuwał na bieżąco i na własny koszt.
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów należy dobrać tak,
aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja,
zmiana konsystencji i składu.
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. „gruszka"). Ilość
"gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki
betonowej można wykonywać
przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości podanych w normie PN-S10040:1999, nie powinien być dłuższy niż:
• 90 min. - przy temperaturze +15 C,
• 70 min. - przy temperaturze +20 C,
• 30 min. - przy temperaturze +30 C.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/-06250 lub PN-ENV
206-1, PN- 63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji „Projekt organizacji robót" uwzględniający wszystkie
warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych,
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uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania i rusztowań, jak również plan przeprowadzanych badań.
5.2. Zakres wykonania robót
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną przez
Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru „Dokumentacją technologiczną". Przed przystąpieniem do
betonowania, powinna być stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich Robót poprzedzających betonowanie, a w
szczególności:
• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.
• prawidłowość wykonania zbrojenia,
• zgodność rzędnych z projektem,
• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
• prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych itp.,
• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową konstrukcję (kanały,
wpusty, sączki, kotwy, rury itp.),
• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
5.3. Wykonanie deskowań
Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych umożliwiających
uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999.
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie
mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową.
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z desek
drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm,
powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek
bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych
albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian
z dnem deskowania.
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian licowych i
zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji.
Nakazuje się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2x2 cm na stykach dwóch
prostokątnych płaszczyzn. Należy takie fazowania wykonywać również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie.
W takim przypadku należy przeprowadzić w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia
zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor Nadzoru.
Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu deskowania
powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować
plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry,
wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).
5.4. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie zbrojenia wg wymagań zawartych w PN podanych w pkt 10 „Przepisy związane”.
5.4.1. Montaż zbrojenia
Montaż zbrojenia wg wymagań zawartych w w PN podanych w pkt 10 „Przepisy związane”.
5.5. Wbudowanie mieszanki betonowej
5.5.1.1 Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem,
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna być większa, niż 1,5m a
o kompensacji ciekłej 0,5m. W czasie betonowania należy obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje
utrata prawidłowego kształtu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być
niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć
mieszankę przed wodą opadową. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w
dzienniku robót Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu.
Beton będzie układany warstwami poziomymi nie przekraczającymi 30 cm, w sposób zapobiegający rozwarstwieniu się
mieszanki betonowej i zabezpieczający szalunki oraz zbrojenie przed przesunięciem. Przerwa pomiędzy wytworzeniem
betonu a jego ułożeniem nie powinna przekraczać 30 minut. Ułożony beton należy wibrować mechanicznie. Rodzaj
wibratora, czas wibrowania itp. musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Gdy betonowanie
zostanie chwilowo przerwane, po przystąpieniu do ponownego układania betonu szalunki, zbrojenie oraz powierzchnia
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betonu musi być oczyszczona z mleczka cementowego. Jeśli przerwa jest dłuższa niż 3-4 godziny to powierzchnia
ułożonego betonu powinna być dodatkowo zwilżona wodą. Planowane przerwy robocze (ich liczba, położenie, kształt)
muszą być uzgadniane z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub projektantem. Przed ponownym przystąpieniem do
betonowania powierzchnia starego betonu musi być przygotowana do połączenia ze świeżym betonem w sposób
zaaprobowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.5.1.2 Zagęszczenie betonu
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S10040:1999.
Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń mechanicznych:
wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych.
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:
• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej;
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora;
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm w warstwę poprzednią i
przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym;
• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego
działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m,
• belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować
się jednakowymi drganiami na całej długości;
• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od
30 do 60s;
• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 do l,5m w
kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.
Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem
drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy
zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych.
W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatapianą w mieszance betonowej,
połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania ulegają tłumieniu w mieszance, trzeba tak
przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora zachodziły na siebie. Należy stosować wibratory
które mają zestawy buław o różnych parametrach.
Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem cementowym, wibrowanie
można zakończyć.
Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem antyadhezyjnym. Mieszanek
półpłynnych i ciekłych nie trzeba wibrować.
5.5.1.3 Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub w
dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem,a w prostszych
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu
stwardniałego ze świeżym przez:
• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa
cementowego,
• obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się
odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa
niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
5.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
5.6.1. Temperatura otoczenia.
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. W
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o
temperaturze +20°C, w chwili układania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co
najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
5.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów.
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego
deszczu. Konieczne .jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
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powierzchni świeżego betonu.
5.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane
na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.7. Pielęgnacja betonu
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc:
• chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, szczególnie
wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu),
• utrzymywać w stałej wilgotności:
- 3 dni w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejącego,
- 7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego,
- 14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych.
Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 12 h od jego ułożenia. Jeżeli temperatura
wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 h w dzień i co najmniej raz w nocy, a w
następnych dniach - co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli temperatura jest niższa niż +5°C, betonu nie polewa się.
Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z desek grubości 36 mm) i
deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5 MPa, pod
warunkiem, że odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie.
Nie należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy
twardnieniu betonu w temperaturze poniżej +10°C powinien być odpowiednio przedłużony.
Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wytrzymałość
wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać na próbkach przechowywanych w warunkach
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.
Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być podane
przez projektanta.
5.7.1. Jakość powierzchni betonowej
Powierzchnia betonowa musi być gładka bez "raków". Szczególną uwagę należy zwrócić na powierzchnie betonów
przewidziane do pozostawienia jako płaszczyzny docelowe.
5.8. Zdjęcie szalunków:
Terminy rozszalowania muszą być uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, lecz w żadnym wypadku nie
mogą być krótsze niż:
• boczne szalunki belek, ścian, murów oporowych, fundamentów itp. 2 dni
• główne płyty trybun 4 dni
• belki, podciągi /stemple pozostają/ 9 dni
• usunięcie stempli 21 dni
Terminy te mogą ulec skróceniu, gdy stosowane są metody umożliwiające szybsze dojrzewanie betonu, np. naparzanie
lub dodatki przyspieszające wiązanie. Musi to być uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym.
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251).
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6.
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją
Projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli", obejmującego między innymi podział obiektu na
części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, sposobu i
ilość pobierania próbek.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli", który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
6.2. Zakres kontroli i badań
6.2.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz
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niniejszej ST.
Sprawdzenie polega na:
• sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,
• sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
• sprawdzeniu stateczności deskowania,
• sprawdzeniu szczelności deskowania,
• sprawdzeniu czystości deskowania,
• sprawdzeniu powierzchni deskowania,
• sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,
• sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
• sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
• sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.
6.2.2. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia wg wymagań zawartych w PN podanych w pkt 10 „Przepisy związane”.
6.2.3. Składniki mieszanki betonowej
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru
wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów.
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny
niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi Nadzoru. Należy
opracować „Plan kontroli" jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki betonowej, dostosowany do
wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli" powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S10040:1999,
PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych
materiałów, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna
być określona w „Planie kontroli" jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
6.2.4. Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny
niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi Nadzoru. Należy
opracować „Plan kontroli" jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli"
powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane
przez Inspektora Nadzoru.
W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona
w „Planie kontroli" jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.
6.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą ST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.
6.2.6. Pielęgnacja betonu
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą ST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.
6.2.7. Beton
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny
niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi Nadzoru.
Należy opracować „Plan kontroli" jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli"
powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane
przez Inspektora Nadzoru.
W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie
kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.
6.2.8. Kontrola wykończenia powierzchni betonu trybun.
Wykończenie powierzchni betonu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, postanowieniami normy PN-S10040:1999 oraz niniejszej ST. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma.
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Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:
a. prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie,
b. prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin dylatacyjnych
(tabela,poniżej)
c. jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. raki,
rysy); łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego
elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5%
przekroju danego elementu; zbrojenie główne nie może być odsłonięte.
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych podano w tabeli poniżej.
Odchylenia
Dopuszczalna odchyłka, mm
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia
a) na 1 m wysokości
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach
5
c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu
20
15
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu
a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku
b) na całą płaszczyznę

5
15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą długości 2 m
z wyjątkiem powierzchni podporowych
a) powierzchni bocznych i spodnich
b) powierzchni górnych

±4
±8

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów

±20

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego

±8

Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów

±5

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z
Dokumentacją Projektową i obmiarem w terenie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad określonych w
dziale„Wymagania ogólne".
Ponadto należy uwzględnić następujące wymagania szczegółowe prze odbiorze:
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
Dokumentacji Projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne.
8.1. Odbiór końcowy konstrukcji
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakończenia
robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w umowie.
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty:
a.) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
b.) dziennik budowy,
c.) protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień Dokumentacji Projektowej,
d.) wyniki badań kontrolnych betonu,
e.) protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji),
f.) inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na
udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Sprawdzenie jakości
wykonanych robót obejmuje ocenę:
a) prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie,
b) prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin dylatacyjnych
c) jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. raki,
rysy); łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego
elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5%
przekroju danego elementu; zbrojenie główne nie może być odsłonięte.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej zgodnie z Dokumentacją
Projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań
laboratoryjnych.
Cena jednostkowa obejmuje:
• dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,
• prace pomiarowe i przygotowawcze,
• oczyszczenie podłoża,
• wykonanie deskowania z rusztowaniem,
• pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym,
• oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej,
• przygotowanie mieszanki betonowej,
• ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek,
zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,
• pielęgnację betonu,
• rozbiórkę deskowania i rusztowań,
• usunięcie niedoskonałości powierzchni,
• oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,
• wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru.
• inne dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową.
• Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 10
- PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania.
- PN-88/B-06250 Beton zwykły.
- PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
użytku.
- PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.
- PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.
- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
- PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej.
- PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.
- PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda
przesiewu.
- PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.
- PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn.
- PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.
- PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci gliny.
- PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.
- PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.
- PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej.
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
- PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodność, znakowanie i etykietowanie.
- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena
zgodności.
- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
- PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.
- PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
- PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
- PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i badania.
- PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.
- PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe.
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- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
- PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
- PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja.
- PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia.
- PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: Wymagania dla sklejki użytkowanej w warunkach
zewnętrznych.
- PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.
- PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Konstrukcje stalowe

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

OST - ogólna specyfikacja techniczna
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna
PZJ - program zapewnienia jakości
bhp. - bezpieczeństwo i higiena pracy
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru konstrukcji stalowych dla
zadania: budowa stanowisk badawczych w hali „A” IMP PAN.
1.2 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
określeniami zawartymi w OST – Wymagania ogólne.
2. MATERIAŁY
Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST:
– stal kształtowa St3S (St3SX, St3SY) wg PN-88/H-84020,
– blachy żeberkowe i plaskie
– trzpienie stalowe,
– śruby z podkładkami i nakrętkami,
– elektrody ER 146 lub EB 146,
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–

farby podkładowe i nawierzchniowe zgodnie z projektem wykonawczym

Wszystkie elementy konstrukcji nośnych będą przed malowaniem śrutowane. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz
odpowiednie świadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z
założeniami PZJ.
3. SPRZĘT
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt do montażu konstrukcji:
– żuraw samochodowy kołowy
– środek transportu do przewożenia elementów
– spawarki
– klucze dynamometryczne
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
środowisko i jakość wykonywanych robót. Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobór sprzętu montażowego
do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu technologii i organizacji robót, który należy wykonać przed
przystąpieniem do robót i uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie i środki transportu. Warunki
transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami normy PN-B 06200 i postanowieniami
umowy.
5.2 Zakres robót przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej
- zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji
- dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji spawanej, klasy złączy
spawanych, spawanego materiału i pozycji spawania
- przygotowanie szablonów do trasowania kształtu detali i rozmieszczenia otworów
- przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego elementu montażowego do
kontroli dokładności przygotowanych detali i końcowego spawania
5.3 Zakres robót przygotowawczych w zakresie montażu konstrukcji
- oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji
- wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji
- wytrasowanie miejsc otworów pod śruby kotwiące przy pomocy wcześniej przygotowanych szablonów, wykonanie
otworów pod śruby kotwiące, osadzenie śrub kotwiących skręcanie konstrukcji na śruby montażowe.
5.4 Zakres robót zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji
W zakres robót składających się na wykonanie konstrukcji wchodzą następujące prace i czynności:
-trasowanie i ciecie detali
- przygotowanie brzegów do spawania
- złożenie detali na schemacie i wstępne scalenie spoinami szczepnymi
- wykonanie wstępnej kontroli wymiarów i kształtu konstrukcji
- wykonanie końcowego spawania z przeszlifowaniem spoin
- wykonanie końcowej kontroli wymiarów i kształtów konstrukcji
- wykonanie kontroli jakości spoin
- czyszczenie mechaniczne zespawanych elementów montażowych konstrukcji poprzez śrutowanie
- wykonanie powłoki malarskiej farbą antykorozyjną i ewentualnie ogniochronną (słupy)
- wykonanie ostatecznych powłok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementów montażowych
konstrukcji.
5.5 Warunki techniczne wykonania robót
Wykonanie konstrukcji stalowych
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Obróbka elementów
Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości używanych wyrobów ze stali
konstrukcyjnej. Ciecie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami na Rysunkach.
Stosować ciecie nożycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne. Dla elementów pomocniczych i
drugorzędnych stosować można ciecie gazowe ręczne. Brzegi po cieciu powinny być oczyszczone z gratu, naderwań.
Przy cieciu nożycami podniesione brzegi powierzchni ciecia należy wyrównać na odcinkach wzajemnego przylegania z
powierzchnia ciecia elementów sąsiednich. Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego
brzegu. Ostre brzegi po cieciu należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub większym.
Przy cieciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą poddane przetopieniu w
następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie gorsza niż 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po
cieciu tlenowym powierzchnie ciecia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, gratu, nacieków i
rozprysków materiału.
Dokładność ciecia:
Wymiar liniowy elementu [m]
<1
1÷5
>5
Dopuszczalna odchyłka [mm]

±1

±1.5

±2

Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy.
Wytwórca powinien w obecności przedstawiciela Inspektora nadzoru wykonać próbne użycie sprzętu przeznaczonego
do prostowania i gięcia elementów. Wystąpienie pęknięć po prostowaniu lub gięciu powoduje odrzucenie wykonanych
elementów.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana na rysunkach lub innych
normach, powinny być zawarte w granicach podanych w tab.2, przy czym rozróżnia się:
a) wymiary przyłączeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające pasowaniu,
warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,
b) wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych:
Wymiar nominalny [mm]

Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±), [mm]

ponad

do

przyłączeniowego

swobodnego

500

1000

0.5

1.5

1000

2000

1.0

2.5

2000

4000

1.5

4.0

4000

8000

2.5

6.0

8000

16000

4.0

10.0

16000

32000

6.0

15.0

10.0

1/1000 wymiaru lecz
nie więcej niż 50

32000

Składowanie konstrukcji na placu budowy
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie go Dostawcy, by
mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ewenualne uszkodzenia powstałe w transporcie.
Konstrukcje na placu budowy należy układać zgodnie z projektem technologii montażu uwzględniając kolejność
poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy
ja układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na podkładach kolejowych). Sposób układania konstrukcji
powinien zapewnić:
a) jej stateczność i nie odkształcalność,
b) dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych,
c) dobra widoczność oznakowania elementów składowych,
d) zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp.
Montaż konstrukcji stalowych
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Zasady montażu
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.
Elementy konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjętymi na
rysunkach montażowych. Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane i
przechowywane w warunkach suchych.
Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być uzgodniony z osoba
uprawniona do kontroli jakości.
W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami
atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami.
Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale
odkształcona.
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu
całej konstrukcji lub niezależnej jej części.
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych własnościach plastycznych
jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem.
W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm.
Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać. W przypadkach,
w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta
elementów w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.
Wymagania szczegółowe dotyczące warunków wykonywania robót
Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być czyste, suche i wolne od widocznych
pęknięć i karbów. Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i odpryski, zardzewiały i brudny element) nie powinny
być stosowane.
Spawany element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, deszczu i śniegu,
zwłaszcza przy spawaniu w atmosferze gazów ochronnych.
Ochronnych temperaturze otoczenia poniżej 0ºC należy stosownie do rodzaju konstrukcji rozważyć zastosowanie
wstępnego podgrzania.
Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
1) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w OST
„Wymagania ogólne".
- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń.
- Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy.
- Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach.
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
- wymiary i kształt dostarczonego materiału
- właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału
- wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, prawidłowość rozmieszczenia i
wielkości otworów pod śruby montażowe
- jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania
- jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej
- wymiary wykonanych elementów montażowych
- kształt wykonanych elementów montażowych
- jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja a w szczególności sprawdzenie jakości
czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich
W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
- osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych
- rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome
- połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników śrubowych, a w
szczególności dokręcenie śrub i nakrętek.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. Obmiar robót określa ilość
wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według pomiarów sporządzonych z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
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uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujętych w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót musza posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
8. ODBIÓR ROBÓT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przedkładając Inspektorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczą robót.
Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jakości, obejmującym
wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu.
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano OST „Wymagania ogólne".
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badan z całego okresu
realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz
innych obowiązujących norm technicznych (PN, EN-PN). W szczególności powinny być sprawdzone:
– Podpory konstrukcji
– Odchyłki geometryczne układu
– Jakość materiałów i spoin
– Stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych
– Stan i kompletność połączeń
W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej:
– Przedmiot i zakres odbioru
– Dokumentację określającą komplet wymagań
– Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania a wymaganiami
– Protokoły odbioru częściowego
– Parametry sprawdzone w obecności komisji
– Stwierdzone usterki
– Decyzje komisji
8.1 Zakres odbiorów
Odbiorom podlega każdy etap wykonania konstrukcji a więc:
– Po wykonaniu konstrukcji przez wytwórnie – odbioru dokonuje się w wytwórni
– Po ukończeniu montażu na placu scalania na budowie
– Odbiór końcowy po ustawieniu konstrukcji w położeniu docelowym
Odbiór konstrukcji u Wytwórcy
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien być dokonany odbiór konstrukcji. Odbiór polega na
oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania
konstrukcji. Wytwórca powinien przedstawić:
– Rysunki warsztatowe
– Dziennik wytwarzania
– Atesty użytych materiałów
– Świadectwa kontroli laboratoryjnej
– Protokoły odbiorów częściowych
– Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania
Odbiór końcowy
Końcowy odbiór konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukończeniu.
Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty:
– Dokumentacje techniczna obiektu i robót
– Protokoły badan kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów
– Protokoły odbiorów miedzyoperacyjnych
– Zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót
– Pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu:
– Zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i Specyfikacją techniczną
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–

Prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji
– Prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych
– Prawidłowości złączy miedzy elementami konstrukcji
– Dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego
Protokół odbioru końcowego zawiera:
-Datę, miejsce i przedmiot spisanego protokołu
-Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwórcy konstrukcji, Wykonawcy montażu, Biura Projektów opracowującego
Rysunki
-Stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej Specyfikacji
-Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od Rysunków, nie mających wpływu na nośność, walory użytkowe
i trwałość obiektu
-Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji
8.2 Ocena wykonania elementów lub konstrukcji
1) Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót za właściwe. W
przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać całość robót albo tylko ich część za
wykonane niewłaściwie.
2) W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy stwierdzone odstępstwa od
postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej
użytkowanie godnie z przeznaczeniem.
3) Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy oraz przedstawione do odbioru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne zasady podstaw płatności podano w OST pkt. 9.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę robót za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu.
9.2 Ceny jednostkowe obejmują:
– Przygotowanie stanowiska roboczego.
– Wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości.
– Doniesienie, ustawienie, przestawienie, rozebranie i odniesienie rusztowań przenośnych.
– Obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi.
– Utrzymanie w porządku stanowiska roboczego.
– Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół bezpośredniej strefy przy
obiektowej.
– Dostawa i montaż konstrukcji stalowych objętych projektem wykonawczym.
– Utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych
– Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
– Inne dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogólne przepisy związane podano w OST pkt. 10
10.2. Normy
Najważniejsze normy:
- PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
- PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe parametrów.
- PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania.
- PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia.
- PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste.
- PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników.
- PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników.
- PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne.
- PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe dokładne.
- PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni.
- PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje.
- PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów.
- PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym.
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- PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokatne.
- PN-86/M-82153 Nakrętki sześciokatne. niskie.
- PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym.
- PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. z gwintem krótkim.
- PN-91/M-82342 Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym. z gwintem długim.
- PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
- PN-88/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego stosowania. Gatunki.
- PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej.
- PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.
- PN-84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco.
- PN-79/H-04371 Metale. Próba udarności w obniżonych temperaturach.
- PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Połączenia spawane i powierzchnie
napawane.
- PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów
do spawania.
- PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych Przygotowanie brzegów do spawania.
- PN-90/M-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów
do spawania.
- PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie łukiem krytym.
- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i badania.
- PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali niskostopowych
o podwyższonej wytrzymałości.
- PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali.
- PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
- PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Próba statyczna rozciągania do czołowych złączy lub zgrzewanych.
- PN-57/M-69723 Spawanie. Próba statyczna rozciągania materiału spoiny.
- PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Próby zginania do czołowych złączy spawanych lub zgrzewanych.
- PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Próba udarności złączy spajanych doczołowo.
- PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Ciecie gazowe stali węglowych o grubości 5 - 100 mm. Jakość powierzchni ciecia.
- PN-85/M-69775 Spawalnictwo. wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości oględzin zewnętrznych.
- PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane – Połączenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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5.
B-01.01.03.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Ściany i ścianki

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

OST - ogólna specyfikacja techniczna
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna
PZJ - program zapewnienia jakości
bhp. - bezpieczeństwo i higiena pracy
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych dla ścian i ścianek
działowych.
Elementy robót:
- ściany murowane z bloczków betonowych
- ściany z bloczków Silka
- ścianki działowe z bloczków Silka
1.2 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i określeniami zawartymi w OST – Wymagania ogólne.
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2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:
- bloczki betonowe o wymiarach 38x25x14 cm
- cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm-kl.15
- cegła dziurawka 25x12x6,5cm,kl.5
- bloczki Silka o wymiarach: 33,3*20*18 cm, 33,3*20*12 cm, 33,3*20*8 cm.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą odpowiadały wymaganiom norm:
- dla cegieł budowlanych – PN-B-12050
- zaprawy murarskie cementowo - wapienne– PN-65/B-14503
- zaprawy murarskie cementowe – PN-65/B-14504
- zaprawy klejowe
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe
składowanie i wbudowanie.
3. SPRZĘT
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru sprzęt:
a) urządzenia do przygotowania zaprawy
b) wyciąg
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość i środowisko wykonywanych robót.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu:
a) samochód skrzyniowy
b) samochód dostawczy
Wyroby powinny być przewożone na paletach. Palety należy układać ściśle jedna obok drugiej. Palety powinny być tak
ustawiane, aby możliwy był wyładunek obustronny. Wysokość ładunku nie może przekraczać wysokości burt pojazdu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem
formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Zakres robót
- Ściany konstrukcyjne: murowane z bloczków Silka gr. 38 i 18 cm.
- Ścianki działowe: murowane z bloczków Silka gr.8 cm i 12 cm.
5.2 Warunki techniczne wykonywania robót
# Przed rozpoczęciem robót murowych należy:
- Sprawdzić jakość elementów ściennych, zapraw i innych pomocniczych materiałów
- Odebrać roboty ziemne i fundamentowe
Mury z cegły pełnej
# Przy murowaniu ścian, ścianek działowych i pozostałych elementów należy przestrzegać zasad podanych w normach:
- PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze
- PN - 69/B-10023 – dotyczy robót murowych wykonywanych przy wznoszeniu konstrukcji zespolonych ceglanożelbetowych
# Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy uzupełniające powinny być przed wbudowaniem ocenione
wzrokowo przez murarza. Wyroby o złej jakości należy zamienić na inne.
# Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegła sucha
i zapylona, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać wodą.
# Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w ilościach zalecanych
przez producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do wznoszenie murów.
# W nowych murach osadzić nad projektowanymi otworami nadproża prefabrykowane l-19.
# Mury wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin z zachowaniem zgodności z
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rysunkiem, co do odsadzek, otworów, szczelin wentylacyjnych itp.
# W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy.
# Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych części
murów z cegły nie powinna przekraczać 4,0 m.
# W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 4 m, należy
zastosować przerwy dylatacyjne.
# Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
# Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła musza być wykonywane przy temperaturze powyżej 0 oC.
# Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegła i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0 oC pod
warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy.
# W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować spoiny poziome gr. 12 mm (
max 17 mm, min.10 mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15 mm, min. 5 mm).
# Ścianki działowe murować na zaprawie cementowo-wapiennej Rz 3 MPa wg PN-90/B-14501.
# Przy wykonywaniu murów należy kierować się następującymi zasadami:
- Elementy powinny być układane na płask, a nie na rab lub na stojąco, co zapewnia najlepsza
równowagę muru
- Spoiny poprzeczne i podłużne powinny być usytuowane mijankowo, co zapewnia rozkład obciążeń skupionych z
jednego elementu na kilka innych
# W murach istniejących osadzić nadproża z kształtowników stalowych, opierając je na podlewkach
cementowych:
- Nad planowaną górna krawędzią ościeżnicy należy wykuć po jednej stronie ściany bruzdę na belkę nadprożową.
- Stalowa belkę nadproża owinąć siatka tynkarska.
- Nałożyć zaprawę na wierzch belki.
- Włożyć belkę w bruzdę, podklinować ją na obu końcach i wypełnić puste miejsca zaprawą.
- Kiedy zaprawa zwiąże, w ten sam sposób osadzić belkę po drugiej stronie ściany.
- Po 2-3 dniach można zacząć wykuwać otwór.
- Wyznaczyć zarys nowego otworu, który powinien być z każdej strony o 2-3 cm większy od wymiarów zewnętrznych
ościeżnicy. Wzdłuż tych linii (z obu stron) naciąć tarcza diamentowa lub dłutem zamontowanym w młotowiertarce.
- Wykonać duży otwór u góry planowanego wykucia. Kolejne warstwy wyjmować po wykuciu zaprawy ze spoin
(należy unikać rozbijania kolejnych cegieł - łatwiej usunąć zaprawę i wyjmować całe cegły, niż kruszyć je po kawałku).
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Należy stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych podanych w OST.
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób
podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Wykonane mury musza odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB.
Najwyższe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków z betonu
komórkowego nie mogą przekraczać wielkości określonych w poniższej tabeli:

L.p.

Rodzaj odchyłek

Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm]
Z cegły i pustaków ceramicznych

1.

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni murów:
Na długości 1 m
Na całej powierzchni ściany
pomieszczenia

Mury spoinowane

Mury
niespoinowane

3
10

6
20
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Z bloczków z
betonu
komórkowego

4
-

2.

Odchylenia od pionu powierzchni i
krawędzi:
na wysokości 1 m
na wysokości 1 kondygnacji
na wysokości ściany

3
6
20

6
10
30

3
6
15

3.

Odchylenia od kierunku poziomego
górnej powierzchni ka2dej warstwy
muru:
na długości 1 m
na całej długości budynku

1
15

2
30

2
30

Odchylenia od kierunku poziomego
górnej powierzchni ostatniej warstwy
muru pod stropem
na długości 1 m
na długości budynku

1
10

2
20

-

Odchylenia przecinających się
powierzchni muru pod katem
przewidzianego w projekcie
na długości 1 m
na długości ściany

3
-

6
-

10
30

Szerokość

+6; -3

+6; -3

Wysokość

+15; -10

+15; -10

Szerokość

+10; -5

+10; -5

Wysokość

+15; -10

+15; -10

4.

5.

6.

Odchylenie wymiarów otworów w
świetle ościeży dla otworów o
wymiarach:
Do 100 cm

7.
Powyżej 100 cm

± 10

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne musza obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej
specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich
wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan
c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem
wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegaja akceptacji Inspektora Nadzoru i
musza posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostką obmiarową dla robót związanych z wykonaniem izolacji ścian piwnic jest 1 m2 powierzchni.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w OST „Wymagania ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczą robót.
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Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy,
protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki badań
laboratoryjnych, ekspertyzy.
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po
osadzeniu stolarki i ościeżnic.
Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość.
8.2 Wymagania materiałowe
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby maja zaświadczenie o jakości wystawione
przez producenta. Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawniona
jednostkę.
8.3 Dokładność wykonania robót murowych
W czasie wykonywania murów odchylenia muru od pionu nie powinno przekraczać 0,5 cm na 1,0 metrze wysokości
tego muru i 1,0 cm na wysokości kondygnacji.
Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać:
# ± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnych kondygnacji
# ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku
Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym dopuszczalne odchyłki grubości od
wymagań dokumentacji należy przyjmować w zależności od gr. murów, liczonej w cegłach według następujących
zasad:
# dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi 1, 1 lub 1 cegły wielkości tych odchyłek powinny być
takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej cegły użytej do danego muru, dopuszczone normami
przedmiotowymi dla tego bloczka
# gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się grubość co najmniej spoiny
podłużnej, dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych wynosi ± 10 mm
8.4 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru
# Powierzchnia muru powinna być płaszczyzna. Katy dwuścienne miedzy płaszczyznami powinny być zgodne z katami
przewidzianymi projektem
# Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-10020. Dotyczą one obu
powierzchni murów dla murów o grubości powyżej 1 cegły, a w przypadku murów o grubości 1 lub 1 cegły – tylko
powierzchni tej strony muru, która jest układana od sznurka lub szablonu.
8.5 Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych:
# Odchylenie od pionu i poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż 2 mm
na 1m i nie większe niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy
# Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może byc większe niż 2 mm
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - „Wymagania ogólne”.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badan, zgodnie
z warunkami zawartej umowy.
Cena jednostkowa obejmuje:
• dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,
• prace pomiarowe i przygotowawcze,
• oczyszczenie podłoża,
• wykonanie deskowań i rusztowań,
• rozbiórkę deskowania i rusztowań,
• usunięcie niedoskonałości powierzchni,
• oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,
• wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru.
• inne dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową.
• Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogólne przepisy związane podano w OST pkt. 10
10.2. Normy
-WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
- PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek.
- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.
- PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, ocena zgodności.
- PN-81/B-30003 Cement murarski 15
- PN-86/B-30020 Wapno

4343

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
- BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
- PN-B-12006:1997/Az1:2001 Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki do przewodów wentylacyjnych (Zmiana Az1)
- PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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6.
B-01.01.04.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Stolarka aluminiowa

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

OST - ogólna specyfikacja techniczna
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna
PZJ - program zapewnienia jakości
bhp. - bezpieczeństwo i higiena pracy
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okien, drzwi z profili
aluminiowych dotyczącymi budowy stanowisk badawczych w hali „A” IMP PAN.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:
- montaż okien i drzwi wewnętrznych,
- montaż witryn wewnętrznych,
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- montaż podokienników i parapetów.
2. MATERIAŁY
2. 1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne” - pkt. 2.
2.2.Wymagania dotyczące materiałów
Do wykonania elewacji montowanych na rusztach należy zastosować:
- okna i drzwi aluminiowe szklone szybami zespolonymi bezpiecznymi,
- zestawy okienno-drzwiowe, szyby bezbarwne, bezpieczne,
- okucia i uszczelki w kolorze ślusarki aluminiowej,
- parapety wewnętrzne i zewnętrzne,
- okładziny maskujące systemowe z blachy aluminiowej.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w OST „Wymagania ogólne” - pkt.3.
3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu
Roboty należy prowadzić przy użyciu elektronarzędzi oraz drobnego sprzętu budowlanego.
Wymienione prace należy wykonać przy zastosowaniu rusztowań (obciążenie standardowe 150 kN/m2).
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne zasady transportu podano w OST „Wymagania ogólne” - pkt.4.
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu
Okna i drzwi mogą być przewożone środkami transportu, przystosowanymi do przewozu danego typu ładunków.
Szyby zespolone oraz szklone elementy drzwi i okien należy stawiać na stelażach. Opakowania należy układać w
sposób zabezpieczający przed możliwością przesuwu i przewrócenia. Elementy aluminiowe należy chronić przed
uszkodzeniem powłok barwnych.
Warunki transportu powinny spełniać wymogi normy PN-B-05000. Stolarkę i ślusarkę należy transportować i
składować w pozycji pionowej. Przechowywanie materiałów powinno odbywać się w magazynach zamkniętych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Środki transportu muszą zabezpieczać
elementy przed uszkodzeniami (szyby, warstwy wierzchnie profili aluminiowych) i przed wpływami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” – pkt. 5.
5.2. Szczególne zasady wykonania robót
5.2.1. Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wymiary otworów oraz dokładność wykonania ościeży i stan
powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica oraz jakość montowanych elementów i innych materiałów
pomocniczych.
Przy montażu stolarki aluminiowej należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-10085.
Stolarkę aluminiową należy montować na podkładach lub listwach. Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni
lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi zaprawami tynkarskimi.
W przypadku konieczności wykonywania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji
aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCV. Między powierzchnią profili, a tynkiem lub
inną warstwą licową należy pozostawić szczelinę o szerokości minimum 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia
się trwale plastyczną masą uszczelniającą.
Do zamocowania ościeżnicy w ościeżu należy stosować specjalne kotwy (tuleje rozprężne) dostosowane do rodzaju
podłoża (typ, długość). Należy zapewnić właściwą długość zakotwienia w ścianie równą przynajmniej 60 mm. Na
wysokości elementu po obydwu stronach należy stosować, co najmniej po 2 elementy mocujące w odległości nie
większej niż 200 mm od naroża. Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania to 700 mm. Ustawioną
stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych przed i po przykręceniu. Osadzenie
parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy wykuć w pionowych powierzchniach ościeży
wąskie bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Dla parapetów o większym wysięgu należy osadzić w murze
podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odległości nie większej niż l m. Należy wyrównać zaprawą mur
podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na piance montażowej. Styk parapetu z
oknem i ścianą uszczelnić systemowymi uszczelkami lub silikonem.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli podano w OST „Wymagania ogólne” - pkt. 6. i instrukcji producentów.
6.2. Szczególne zasady kontroli jakości
Zakres kontroli powinien obejmować ocenę właściwości technicznych zastosowanych materiałów i wyrobów. W
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trakcie wykonywania robót należy dokładnie przestrzegać wymagań techniczno technologicznych producenta systemu,
a zwłaszcza metod łączenia elementów.
Zakres kontroli powinien być zgodny z normą PN-B-10085. W szczególności należy ocenić:
- wymiary i wymagania jakościowe wyrobu w tym gładkość powierzchni profilu aluminiowego,
- jednolitość barwy powłoki,
- wielkość luzu pomiędzy otworem a oknem lub drzwiami,
- sposób i geometrię zamocowania,
- sposób uszczelnienia,
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć,
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej
niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być
większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:
- 1 mm przy długości przekątnej do l m,
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m,
- 3 mm przy długości przekątnej do 3 m.
Dla stolarki aluminiowej wielkość luzu na wbudowanie różnicuje się odpowiednio do wymiarów
gabarytowych i wymiarów okien. Minimalny luz powinien wynosić:
- 10 mm przy wymiarach do l ,5 m,
- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,
- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” – pkt. 7.
7.2. Szczególne zasady obmiaru
7.2.1. Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa
Ilość okien i drzwi oblicza się w m2 w nawiązaniu do zestawień stolarki z ewentualnymi zmianami zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” - pkt.8.
8.2. Szczególne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary
i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega:
- zgodność z dokumentacją techniczną,
- rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości,
- przygotowanie podłoża,
- prawidłowość montażu okien i drzwi na elewacji.
- prawidłowość osadzenia elementów w konstrukcji,
- pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki oraz parapetów,
- dokładność uszczelnienia,
- prawidłowość działania elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć,
- wygląd zewnętrzny.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” - pkt. 9.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badan, zgodnie
z warunkami zawartej umowy.
Cena jednostkowa obejmuje:
• dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,
• prace pomiarowe i przygotowawcze,
• oczyszczenie podłoża,
• przygotowanie i montaż oraz demontaż rusztowań,
• roboty pomiarowe,
• usunięcie niedoskonałości powierzchni,
•oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,
•osadzenie elementów,
•dostarczenie i wbudowanie materiałów,
•wykonanie dylatacji,
• oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,

4747

• wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru.
• inne dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową.
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej.
9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności
Podstawą rozliczenia finansowego będzie urnowa Wykonawcy z Zamawiającym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogólne przepisy związane podano w OST pkt. 10
10.2. Normy
- PN-B- 02020 Ochrona cieplna budynków,
- PN-B- 03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
- PN-H-93669 Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki.
- PN-B-13079 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
- PN-B-13083 Szkło budowlane bezpieczne.
10.3 Inne:
Instrukcja ITB nr 224 - Wymagania techniczno-użytkowe dla lekkich ścian zewnętrznych
w budownictwie ogólnym.
ZUAT-15/II.05 Systemy lekkich ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej z profili aluminiowych.
PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport.
PN-B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone,
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Ślusarka

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

OST - ogólna specyfikacja techniczna
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna
PZJ - program zapewnienia jakości
bhp. - bezpieczeństwo i higiena pracy
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki przy budowie
stanowisk badawczych w hali „A”IMP PAN.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:
- montaż drzwi metalowych wewnętrznych,
- montaż metalowej ślusarki malowanej proszkowo
2. MATERIAŁY
2. 1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne” - pkt. 2.
2.2.Wymagania dotyczące materiałów
Do wykonania ślusarki i drzwi metalowych należy zastosować:
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- profile i blachy malowane proszkowo zgodnie z zapisami projektu wykonawczego.
- materiałów uzupełniających (podkładki, kleje, silikony, taśmy uszczelniające)
- drzwi malowane proszkowo na kolor RAL określony projektem wykonawczym,
- okucia i uszczelki.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w OST „Wymagania ogólne” - pkt.3.
3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu
Roboty należy prowadzić przy użyciu elektronarzędzi oraz drobnego sprzętu budowlanego.
Wymienione prace należy wykonać przy zastosowaniu rusztowań (obciążenie standardowe 150 kN/m2).
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne zasady transportu podano w OST „Wymagania ogólne” - pkt.4.
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu
Elementy ślusarki i drzwi mogą być przewożone środkami transportu, przystosowanymi do przewozu danego typu
ładunków. Opakowania należy układać w sposób zabezpieczający przed możliwością przesuwu i przewrócenia. Drzwi
malowane proszkowo należy chronić przed uszkodzeniem powłok barwnych.
Warunki transportu powinny spełniać wymogi normy PN-B-05000. Stolarkę i ślusarkę należy transportować i
składować w pozycji pionowej. Przechowywanie materiałów powinno odbywać się w magazynach zamkniętych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Środki transportu muszą zabezpieczać
elementy przed uszkodzeniami (szyby, warstwy wierzchnie profili aluminiowych) i przed wpływami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” – pkt. 5.
5.2. Szczególne zasady wykonania robót
5.2.1. Ślusarka metalowa
Rozpoczęcie montażu należy poprzedzić sprawdzeniem stanu podłoża i podpór. Ocena elementów mocujących
dokonywana jest pod względem wytrzymałości, a zwłaszcza sztywności. Szczególnej staranności wymaga montaż
łączników. Wypełnienie, kotwienie oraz uszczelnienie wykonać ściśle wg dokumentacji projektowej.
5.2.2. Drzwi metalowe
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wymiary otworów oraz dokładność wykonania ościeży i stan
powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica oraz jakość montowanych elementów i innych materiałów
pomocniczych.
Przy montażu drzwi metalowych malowanych proszkowo należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-10085.
Drzwi należy montować na podkładach lub listwach. Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni malowanych
proszkowo z wykonywanymi na mokro cementowymi zaprawami tynkarskimi.
W przypadku konieczności wykonywania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji należy
na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCV. Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną warstwą licową
należy pozostawić szczelinę o szerokości minimum 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną
masą uszczelniającą.
Do zamocowania ościeżnicy w ościeżu należy stosować specjalne kotwy (tuleje rozprężne) dostosowane do rodzaju
podłoża (typ, długość). Należy zapewnić właściwą długość zakotwienia w ścianie równą przynajmniej 60 mm. Na
wysokości elementu po obydwu stronach należy stosować, co najmniej po 2 elementy mocujące w odległości nie
większej niż 200 mm od naroża. Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania to 700 mm. Ustawioną
stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych przed i po przykręceniu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli podano w OST „Wymagania ogólne” - pkt. 6. i instrukcji producentów.
6.2. Szczególne zasady kontroli jakości
Zakres kontroli powinien obejmować ocenę właściwości technicznych zastosowanych materiałów i wyrobów. W
trakcie wykonywania robót należy dokładnie przestrzegać wymagań techniczno-technologicznych producenta systemu,
a zwłaszcza metod łączenia elementów.
Zakres kontroli powinien być zgodny z normą PN-B-10085. W szczególności należy ocenić:
- wymiary i wymagania jakościowe wyrobu w tym gładkość powierzchni profilu malowanego proszkowo,
- jednolitość barwy powłoki,
- wielkość luzu pomiędzy otworem a drzwiami,
- sposób i geometrię zamocowania,
- sposób uszczelnienia,
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć,
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- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej
niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być
większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:
- 1 mm przy długości przekątnej do l m,
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m,
- 3 mm przy długości przekątnej do 3 m.
Dla drzwi malowanych proszkowo wielkość luzu na wbudowanie różnicuje się odpowiednio do wymiarów
gabarytowych i wymiarów okien. Minimalny luz powinien wynosić:
- 10 mm przy wymiarach do l ,5 m,
- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,
- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” – pkt. 7.
7.2. Szczególne zasady obmiaru
7.2.1. Ślusarka metalowa
Ilość oblicza się w metrach kwadratowych, metrach bieżących, sztukach. Wielkości obmiarowe określa się na
podstawie
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.
7.2.2. Naświetla i drzwi metalowe
Ilość drzwi oblicza się w m2 w nawiązaniu do zestawień drzwi i naświetli z ewentualnymi zmianami zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” - pkt.8.
8.2. Szczególne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega:
- zgodność z dokumentacją techniczną,
- rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości,
- przygotowanie podłoża,
- prawidłowość montażu naświetli i drzwi.
- prawidłowość osadzenia elementów w konstrukcji,
- pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki,
- dokładność uszczelnienia,
- prawidłowość działania elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć,
- wygląd zewnętrzny.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”- pkt. 9.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badan, zgodnie
z warunkami zawartej umowy.
Cena jednostkowa obejmuje:
• dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,
• prace pomiarowe i przygotowawcze,
• oczyszczenie podłoża,
• przygotowanie i montaż oraz demontaż rusztowań,
• roboty pomiarowe,
• usunięcie niedoskonałości powierzchni,
•oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,
•osadzenie elementów,
•dostarczenie i wbudowanie materiałów,
•wykonanie dylatacji,
• oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,
• wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru.
• inne dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową.
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST
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przewidzianych w projekcie budowlanym.
9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności
Podstawą rozliczenia finansowego będzie urnowa Wykonawcy z Zamawiającym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogólne przepisy związane podano w OST pkt. 10
10.2. Normy
PN-B- 02020 Ochrona cieplna budynków,
PN-B- 03220 Konstrukcje metalowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-B-13079 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
PN-B-13083 Szkło budowlane bezpieczne.
10.3 Inne:
ZUAT-15/II.05 Systemy lekkich ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej z profili metalowych.
PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport.
PN-B-92210 Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone,
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.

8.
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Tynki i okładziny

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

OST - ogólna specyfikacja techniczna
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna
PZJ - program zapewnienia jakości
bhp. - bezpieczeństwo i higiena pracy
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące tynków i okładzin
wewnętrznych związanych z budową stanowisk badawczych w hali „A”IMP PAN.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę, dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3 Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem tynków
i okładzin wewnetrznych.
1.4 Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST pkt. 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
2. 1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 2.
2.2.Wymagania dotyczące materiałów
Do wykonania tynków wewnętrznych należy zastosować:
-Zaprawę wapienną M 4
-Zaprawę cementowo wapienna M 2
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-Zaprawę cementowo wapienna M 4
-Narożniki ochronne alu
-Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
-Wodę
Do wykonania okładzin wewnętrznych należy zastosować:
-Płytki gresowe lub glazurowane przewidziane w projekcie wykonawczym
-klej do płytek
-fugę do płytek
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową
wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.3. Izolacja z folii płynnej
Preparat gruntujący jest bezrozpuszczalnikową, elastyczną masą szpachlową o dużej sile klejenia. Jest wodoszczelny,
odporny na niskie i wysokie temperatury oraz słabe kwasy i zasady.
Dane techniczne:
Gęstość

1,45 g/cm3

Czas obróbki

45 minut przy 20°C

Pełna trwałość

po 7 dniach

Twardość SHORE-A

ok. 90

Gruntowanie

Eurolan 3 K

Opakowanie

pojemniki

Składowanie
w zamkniętych fabrycznych opakowaniach do 6 miesięcy
Zastosowanie:
Stosowany do uszczelniania przejść przez ściany, posadzki, uszczelniania kratek ściekowych, koryt przelewowych,
odpływów w posadzkach.
2.4. Zaprawa klejowa do płytek
Zaprawa klejowa KM to elastyczna zaprawa klejowa do płytek ceramicznych, klinkierowych, gresu, mozaiki oraz
kamienia naturalnego (który nie ulega przebarwieniu) o właściwościach wodo- i mrozoodpornych do wyłożeń o
wysokich obciążeniach mechanicznych i termicznych. Do stosowania na posadzkach wewnątrz oraz na powierzchniach
pionowych wewnątrz i na zewnątrz, również do podłoży podlegających niewielkim odkształceniom.
Dane techniczne
Baza

kompozycja spoiw i kruszyw mineralnych uszlachetniona polimerami

Kolor

cementowo-szary

Gęstość nasypowa

1,37 kg/dm3

Temperatura obróbki
Czas obróbki *

+ 5 ºC do + 25ºC

Czas otwarty (tworzenie naskórka) *
Spoinowanie *
Można wchodzić *
Czyszczenie

Ok. 1 godziny
Ok. 15 minut
Najwcześniej po 24 h
Najwcześniej po 12 h

Natychmiast po użyciu wodą
składować w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w zamkniętych
Składowanie
fabrycznych opakowaniach do 12 miesięcy
*przy temperaturze + 20 ºC i wilgotności 60%
2.5. Fuga elastyczna
Uelastyczniona zaprawa do spoinowania FM K/5 do fugowania płyt z kamionki, terakoty, kamienia naturalnego i
sztucznego, płytek ceramicznych, klinkierowych, wykładzin i płyt podłogowych w natryskach, łazienkach, na tarasach,
na balkonach, na elewacjach, w basenach i w instalacjach przemysłowych. Można ją stosować w systemach ogrzewania
podłogowego.
Dane techniczne:
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Czas wyrobienia
Temperatura stosowania
Można wchodzić *

ok. 30 minut
+5 ºC do +25ºC

najwcześniej po 2 godzinach
-25 ºC do +80ºC
Natychmiast po użyciu wodą
Składować w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w zamkniętych
Składowanie
fabrycznych opakowaniach do 6 miesięcy
Produkt posiada Ocenę Higieniczną PZH HK/W/0282/03/99 oraz Aprobatę Techniczną ITB AT-15-5124/2001.
2.6. Materiał okładzinowy
Materiał okładzinowy (płyty gres, terakoty, kamienia naturalnego i sztucznego, płytki ceramiczne, klinkierowe) zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego.
2.7. Woda
Do przygotowania zapraw i nawilżania podłoża można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową
wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST.00 Wymagania ogólne - pkt.3.
3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca przystępujący do prac tynkarskich i okładzinowych powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
−agregat tynkarski
-do przygotowania zapraw suchych – naczynia i mieszadło na wolnoobrotowej wiertarce,
-do nakładania i zacierania zapraw – zwykłe narzędzia tynkarskie (kielnia, paca, szpachelki),
-do montażu prowadnic dla szablonów i profili wzmacniających – wiertarka udarowa,
−wzorniki – indywidualnie przygotowane do wymaganego kształtu narzędzia służące do ściągania tynku. Wzornik
najczęściej wykonuje się z blachy o grubości od 0,7 do 1,5m grubości (zależnie od wielkości wykonywanego profilu)
mocowanej do odpowiednio wyciętej deski osadzonej na poprzeczce zwanej saniami. Wykrój deski pod blachą
powinien być o kilka milimetrów cofnięty w stosunku do wykroju blaszanego a jej krawędź ścięta pod kątem do 30º
aby podczas przesuwani dociskała zaprawę. Przy tynkach trójwarstwowych, dla danego kształtu profilu należy
przygotować podwójny wzornik z dwoma wykrojami z blachy. Jeden przymocowuje się na stałe, drugi (powiększony w
każdym kierunku o grubość gładzi) na śruby (aby go zdjąć po wykonaniu narzutu).
-do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane,
-do przygotowania zaprawy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe,
-do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka,
-do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia,
-do cięcia taśmy - nożyczki.
-do nakładania kleju – paca zębata
-do układania płytek - poziomica
-do spoinowania – rakla gumowa, gąbka.
4. TRANSPORT
Materiały do tynków takie, jak cement, wapno, płytki i kleje są dostarczane w workach oraz paczkach. Dlatego można
je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być
zabezpieczony przed zawilgoceniem i przesuwaniem.
Kruszywa mineralne, piaski do zapraw budowlanych przewozi się samochodami samowyładowczymi.
Materiały okładzinowe przewozić środkami transportu dostosowanymi wielkością do ilości i wagi materiału na paletach
zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywróceniem lub (przy mniejszych ilościach) w zamkniętych kartonowych
pudłach.
Wodę (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po środkach
chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład
chemiczny wody.
Magazynować materiały w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchym i chłodnym miejscu w czasie nie
dłuższym niż podany na opakowaniu
Odporność termiczna po stwardnieniu
Czyszczenie

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie podłoża pod tynki
Do wykonywania tynków należy przystąpić po zakończeniu prac murarskich na powierzchniach płaskich ścian bądź
stropów oraz na powierzchniach łukowych stropów.
5.1.1. Podłoże z elementów ceramicznych
-W ścianach ceglanych spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15m od lica.
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-Jeżeli ściany są wykonane na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej.
-Sprawdzić geometrię tynkowanych elementów, wystające elementy (cegły) poza lico ściąć a płytkie wgłębienia
wypełnić zaprawą.
-Umocować w sposób pewny (bez luzów) prowadnice dokładnie je poziomując.
-Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji
tłustych przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydła lub wypalenie palnikiem na gaz propan-butan.
Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą.
5.1.2. Podłoże z monolitycznych betonów
-Podłoże pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie.
-Gładkie podłoże betonowe oraz stare podłoża należy naciąć dłutami ręcznymi lub mechanicznymi a następnie oczyścić
z pyłu i kurzu.
-Sprawdzić geometrię tynkowanych elementów, wystające elementy poza lico ściąć a płytkie wgłębienia wypełnić
zaprawą.
-Umocować w sposób pewny (bez luzów) prowadnice dokładnie je poziomując.
-Bezpośrednio przed tynkowaniem należy powierzchnie betonowe zwilżyć wodą.
5.2. Przygotowanie zapraw
-Suchą zaprawę zarobić czystą wodą w ilości 4-5 litrów na worek 25kg. Mieszanie przeprowadzać w mieszalnikach,
betoniarkach lub, przy przygotowywaniu niewielkich ilości, ręcznie. Mieszanie prowadzić do uzyskania jednorodnej,
homogenicznej masy.
-Zaprawy do tynków mokrych kat. IV dozować do agregatu tynkarskiego w proporcjach zgodnych z PN-90/B-14501
„Zaprawy budowlane zwykłe”, po wymieszaniu podawać wężami z zastosowaniem sprężarki.
5.3.Przygotowanie podłoża pod płytki
Podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań, nadlewek, kurzu oraz wszelkich
materiałów, warstw i substancji zmniejszających przyczepność.
Mleczko cementowe i luźne części usunąć przez piaskowanie lub hydropiaskowanie.
Podłoża betonowe i cementowe należy zwilżać wodą do stanu matowo-wilgotnego.
Aplikacja materiału powinna odbywać się albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane podłoże.
W naroża wewnętrzne oraz połączenia ścian z posadzką należy wkleić taśmy i elementy uszczelniające.
5.4. Wykonanie izolacji
Izolację należy nanosić w przynajmniej dwu całkowicie kryjących warstwach.
Pierwszą warstwę zaprawy nakładać obficie na podłoże za pomocą sztywnego pędzla lub szczotki dekarskiej.
Drugą nanosić podobnie lub przez szpachlowanie. Nanoszenie rozpocząć można wtedy, kiedy poprzednia warstwa
będzie dostatecznie mocna (przy 20ºC najwcześniej po 4 godzinach). Nie nanosić w jednym zabiegu ilości większych
niż 2 kg/m2 (=1mm grubości związanej warstwy). Nanoszenie większych ilości powoduje niebezpieczeństwo
powstania rys skurczowych.
Zalecenia:
W trakcie wiązania uszczelnienie należy chronić przed wpływem wody. Woda o ciśnieniu negatywnym może
spowodować odspojenie w czasie mrozów!
Izolację należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi np. w trakcie zasypywania wykopów
Na izolację nie mogą być nanoszone materiały zawierające rozpuszczalniki organiczne
Należy chronić powierzchnie nie przeznaczone do uszczelnienia przed zachlapaniem
Chronić przed bezpośrednim wpływem promieni słonecznych i przeciągami (przyśpieszają czas tworzenia się błony)
W pomieszczeniach o wysokiej wilgotności i słabej wentylacji, należy się liczyć z wydłużonym okresem schnięcia.
Należy wykluczyć styk z metalami jak miedź, cynk i aluminium przez pozbawione porów gruntowanie.
5.5. Zabezpieczania naroży i szczelin
Naroża - styki posadzek ze ścianami, szczeliny dylatacyjne i połączenia powierzchni różnych materiałów należy
zabezpieczyć przez wklejenie elastycznej, odporną na rozrywanie taśmy.
Wklejenie wykonuje się w następujący sposób:
-wzdłuż szczeliny dylatacyjnej, naroża po obu stronach krawędzi nanieść preparat uszczelniający o szerokości co
najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy,
-ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd,
-docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem uszczelniającym,
-szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż 10 cm, zakłady skleić,
Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi elementami taśmę należy ułożyć w szczelinie w formie
litery Ω wklejając wg procedury jw..
5.6. Inne elementy.
Na uszczelnianych powierzchniach mogą być montowane różne elementy konstrukcyjne oraz technologiczne. Należy
zwrócić szczególną uwagę na połączenie izolacji z kratkami ściekowymi, korytami przelewowymi, przejściami
rurowymi, słupkami balustrad. Zaleca się stosowanie kratek ściekowych wyposażonych fabrycznie w kołnierze
uszczelniające.
5.7. Klejenie okładzin ceramicznych
5.7.1. Przygotowanie masy klejowej
Do czystego naczynia wlać wodę w proporcjach: 1 litr wody na 3,55kg masy kleju.
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Mieszając wolnoobrotowym mieszadłem (maksymalnie 300 obr/min) dodawać stopniowo zawartość worka. Mieszać
należy do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Przed rozpoczęciem prac jeszcze raz przemieszać.
Nie należy przygotowywać porcji większych niż mogą być zużyte w ciągu 1 godziny.
5.7.2. Układanie płytek na powierzchniach poziomych.
Posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z pkt. 5.4. Prawidłowość
wykonania izolacji powinna zostać potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokółem odbioru dołączonym do
dziennika budowy.
Wykonanie posadzki powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj płytek, rodzaj zaprawy klejowej, grubość
warstwy zaprawy, szerokość spoin, dylatacji itp.
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania wyłożeń z płytek:
a) w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu wyłożenia temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5 °C,
b) rozpoczynać układanie płytek od krawędzi szczelin dylatacyjnych , układ szczelin dylatacyjnych podłoża musi zostać
odtworzony w układzie fug okładziny ceramicznej,
c) powierzchnia posadzki powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem na leży usuwać niezwłocznie
w trakcie wykonywana posadzki,
d) powierzchnia wyłożenia powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w
dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki (chyba że
Dokumentacja Techniczna zakłada inaczej),
e) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste; dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:
−2mm na 1 m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku pierwszego,
−3mm na 1 m i 5mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku drugiego i trzeciego;
f) szerokość spoin między płytkami powinna być stała,
g) płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy klejowej na całej swej powierzchni (bez pustek
powietrznych); w przypadku układania płytek na balkonach, tarasach, schodach zewnętrznych, ścianach basenów zaleca
się nakładanie kleju na podłoże oraz na spodnią część płytki,
h) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co najmniej 100 mm;
cokoły powinny być trwale związane ze ścianą ,
Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.
Dla zachowania stałej grubości warstwy zaprawy klejowej należy używać pac zębatych. Uzębienie pacy dobrać do
wymaganej grubości warstwy klejowej.
5.7.3. Układanie płytek na powierzchniach pionowych.
Okładzinę ścienną z płytek można wykonywać jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z pkt. 5.4.
Prawidłowość wykonania powinna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru
dołączonym do dziennika budowy.
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania okładzin z płytek jak w poz. 5.7.3.
5.8. Wypełnianie fug
5.8.1. Przygotowanie zaprawy do fugowania
Do czystego naczynia wlać wodę w proporcjach: 1 litr wody na 3 litry proszku tj. 5 litrów wody dla worka 25 kg .
Mieszając wolnoobrotowym mieszadłem (maksymalnie 300obr./min) dodawać stopniowo zawartość worka. Mieszać
należy do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Po okresie dojrzewania - ok. 3 minuty, jeszcze raz przemieszać.
5.8.2. Spoinowanie
Do spoinowania przystąpić można po związaniu zaprawy klejowej.
Fugę należy wprowadzać za pomocą gumowego narzędzia do spoinowania i ściągać nadmiar po przekątnej płytek. Po
ściągnięciu zaprawy spoinującej zmyć powierzchnię sztywną gąbką lub packą z gąbką, a po wyschnięciu ponownie
zmyć i nawilżyć.
5.8.3. Spoinowanie naroży
W naroża wewnętrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi, które w trakcie spoinowania pozostały niewypełnione
należy starannie oczyścić. Aby zabezpieczyć płytki przed zabrudzeniem można okleić ich krawędzie taśmą malarską.
Nadmiar kitu silikonowego zebrać plastikowym narzędziem dostosowanym do szerokości fugi. Dzięki temu materiał
zostanie wciśnięty w szczelinę i dociśnięty do powierzchni kontaktowych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
6.1.1. Badania materiałów
Wszystkie dostarczone materiały winny być ocenione pod kątem przydatności do użytku. Należy zwrócić uwagę na
terminy ważności oraz ocenić czy właściwości nie odbiegają od wykazanych w punkcie 2 niniejszej specyfikacji.
Utrata wartości materiałów może powstać na skutek złego magazynowania, transportu bądź uszkodzenia opakowania.
Materiał co do jakości którego są wątpliwości powinien zostać wymieniony na wolny od wad.
6.1.2. Badanie podłoży
Ocenia się wzrokowo i przy pomocy urządzeń geometrię podłoża.
Należy ponadto sprawdzić podłoża pod tynk metodą ścierania , drapani i zwilżania
Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk.
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Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.
Próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wybranych miejscach czystą wodą.
6.2. 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”.
Sprawdzeniu podlega prostoliniowość i poziomowanie profili prowadzących (prowadnic). Należy zwracać uwagę na
„ostrość" krawędzi, braki wypełnień, ubytki.
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków powinny być przeprowadzane 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,
-przyczepności tynków do podłoża,
-grubości tynku, łączna grubość tynku nie może być mniejsza ni 2,0cm,
-wyglądu powierzchni tynku,
-prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
-przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami,
-wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Badania tynków
Cecha

Metoda kontroli
i sprawdzania

Wynik kontroli

Środki zaradcze

wilgotność

wygląd

ciemny kolor

odczekać aż podłoże odpowiednio
wyschnie

próba ścierania

odczucie wilgoci

próba zwilżania

powolne wchłanianie
wilgoci lub jej brak

Równość podłoża

sprawdzenie przy pomocy
łaty

nierówności

przywierające ciała
obce, kurz,
zabrudzenia

wygląd

różnica w kolorze,
zgrubienia

próba ścierania

kurzenie się

próba drapania

odłupywanie się części
podłoża

próba ścierania

piaszczenie się

próba zwilżania

oczyszczenie przy pomocy pary
wodnej z dodatkiem środków, zmycie
woda nie wsiąka (tworzą się
czystą wodą i pozostawienie do
krople)
wyschnięcia lub zastosowanie
środków specjalistycznych

luźne i zwietrzałe
części podłoża
tynkarskiego

resztki oleju
szalunkowego wzgl.
środków
antyadhezyjnych
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wyrównać, jeżeli nierówności są
większe od dopuszczalnych
oczyszczenie przy pomocy kielni,
szczotki, miotły itp. względnie wody i
pozostawienie do wyschnięcia

dokładne usunięcie zanieczyszczeń
przy pomocy szpachelek, szczotki
stalowej, miotły

słaba chłonność
pozostałych podłoży
(nie betonowych)

złuszczenia i
powierzchnie
odspojenia betonu

wykwity

światło ultrafioletowe

fluoroscencyjne świecenie

wygląd

powierzchnia błyszcząca

próba ścierania

powierzchnia gładka

próba zwilżania

beton nie zmienia koloru z
jasnego na ciemny, nie
wchłania kropelek wody

próba drapania

odrywanie się, łuszczenie

próba zwilżania

niska chłonność podłoża, w
zarysowaniach
przebarwienie (mocne
wchłanianie wody)

wygląd

wykwity solne

Zastosować środek zwiększający
przyczepność

szczotkowanie szczotką stalową,
piaskowanie, szlifowanie

szczotkowanie na sucho, o ile to
konieczne naniesienie środka
zwiększającego przyczepność

temperatura
pomiar:
1) powietrza w
1) termometr
ogrzanie i wietrzenie pomieszczenia i
poniżej +5º
pomieszczeniu
1) termometr do mierzenia
dostateczne nagrzanie podłoża
2) podłoża
temp. podłoży
6.4. Zakres czynności kontrolnych dla okładzin ściennych
Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego, jak i końcowego, obejmuje:
-sprawdzenie kompletności przedłożonej dokumentacji,
-sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub
protokołów odbioru,
-sprawdzenie zgodności z projektem zastosowanych wyrobów - na podstawie zapisów j w.,
-sprawdzenie jakości wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru badań
sprawdzających, podanych w p. 4.4.6 niniejszego opracowania oraz w projekcie.
6.5. Kontrola i badania przy odbiorach przejściowych
6.5.1. Kontrola i badania materiałów
Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy przydatności, szczelność
pojemników, zgodność wagową.
6.5.2. Kontrola i badania podłoża
Zakres czynności kontrolnych dotyczących podłoża pod izolację podłogi powinien obejmować:
-sprawdzenie wizualne powierzchni podłoża pod względem wyglądu zewnętrznego, szorstkości, czystości,
zawilgocenia,
-sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarów szczelin dylatacyjnych,
-sprawdzenie wytrzymałości betonu, muru czy tynku metodami nieniszczącymi. Wyniki kontroli podłoża powinny być
zamieszczone w dzienniku budowy.
6.5.3. Kontrola i badania izolacji
Zakres czynności kontrolnych dotyczących izolacji obejmuje:
-wizualne sprawdzenie izolacji przeciw wilgociowej; warstwa izolacji powinna być ciągła, równa, bez zmarszczeń,
pęknięć i pęcherzy; izolacja powinna przylegać do podłoża; różne odcienie szarości związanej powłoki izolacyjnej
mogą być spowodowane różną wilgotnością podłoża, nie wpływają na szczelność wykonanej izolacji;
-w trakcie układania warstwy izolacyjnej należy na bieżąco kontrolować zużycie zaprawy uszczelniającej. To znaczy
aplikować jedno opakowanie gotowej zaprawy na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża;
-gotową warstwę izolacyjną można również badać metodami niszczącymi, pobierając próbki z powierzchni podłoża i
badając ich grubość w laboratorium;
-w przypadku zbiorników na wodę powinna być wykonana próba szczelności.
6.5.4. Kontrola i badania okładzin z płytek
Zakres czynności kontrolnych dotyczących okładzin z płytek powinien obejmować:
-sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić wizualnie i
porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
-sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m przykładanej w dwóch
różnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prześwit między łatą i powierzchnią posadzki należy zmierzyć z
dokładnością do 1mm,
-sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości i
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dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,
-sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki młotkiem drewnianym;
charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z podkładem,
-sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni posadzki wielkości l m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5mm.
Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w dzienniku
budowy lub protokole załączonym do dziennika budowy.
Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie
można uznać za wykonane prawidłowo.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 Wymagania ogólne – pkt. 7.
7.2. Szczególne zasady obmiaru
Ilość wykonanych tynków wewnętrznych i ułożonych okładzin ściennych oblicza się w m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.
8.2. Odbiór tynków
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, 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.
8.3. Kryteria oceny
8.3.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu ścienne powinny być zgodne z
dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych
odchylenie pow. tynku
kategoria
od płaszczyzny
Odchylenie powierzchni
tynku
i odchylenie krawędzi i krawędzi od kierunku
od linii prostej
pionowego
poziomego
0
I
nie podlegają sprawdzeniu
Ia
≤4mm na długości 1m
≤4mm na długości łaty
II
≤3mm na długości 1m i ≤10mm na długości
kontrolnej 2m
ściany
≤2mm na 1m i ogółem
≤4mm w
≤3mm i w liczbie ≤3 na pomieszczeniach do
≤3mm na długości 1m
III
długości łaty kontrolnej 3,5m wysokości oraz
i ogółem ≤6mm na
2m
≤6mm w
powierzchni ściany
pomieszczeniach
wyższych
≤1,5mm na 1m i ogółem
≤3mm w
IV
≤2mm i w liczbie ≤2 na pomieszczeniach do 3,5 ≤2mm na długości 1m
i ogółem ≤3mm na
IVf
długości łaty kontrolnej wysokości oraz
IVw
2m
≤4mm w
powierzchni ściany
pomieszczeniach
wyższych

Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
w dokumentacji proj.

≤4mm na długości 1m

≤3mm na długości 1m

≤2mm na długości 1m

8.3.3.Odbiór gotowych tynków wraz z profilami 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.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 9.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badan, zgodnie
z warunkami zawartej umowy.
Cena jednostkowa obejmuje:
• dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,
• prace pomiarowe i przygotowawcze,
• oczyszczenie podłoża,
• przygotowanie i montaż oraz demontaż rusztowań,
• roboty pomiarowe,
• usunięcie niedoskonałości powierzchni,
•oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,
•wykonanie tynków wewnętrznych mokrych i okładzin z płytek gress lub glazurowanych,
• oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,
• wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru.
• inne dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową.
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej.
9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności
Podstawą rozliczenia finansowego będzie urnowa Wykonawcy z Zamawiającym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogólne przepisy związane podano w OST pkt. 10
10.2. Normy
-PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika
rozpływu)
-PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą
penetrometru)
-PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych
zapraw na obrzutkę i do tynkowania
-PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
-PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
-PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
-PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
-PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena
zgodności
-PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do murów
-PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
-PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
-PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych
-PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
-PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
-PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Wymagania i badania przy odbiorze.
-PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-betonowe wykonywane na budowie. Wymagania i
badania przy odbiorze.
-PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
-PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
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B-01.01.07.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Podłoża i posadzki
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SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

OST - ogólna specyfikacja techniczna
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna
PZJ - program zapewnienia jakości
bhp. - bezpieczeństwo i higiena pracy
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące posadzek i okładzin.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę, dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3 Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem posadzek.
1.4 Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST pkt. 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST pkt. 2.
2.2. Izolacja z folii płynnej
Preparat gruntujący Uni grunt jest bez rozpuszczalnikową, elastyczną masą szpachlową o dużej sile klejenia. Jest
wodoszczelny, odporny na niskie i wysokie temperatury oraz słabe kwasy i zasady.
Dane techniczne:
Gęstość

1,45 g/cm3

Czas obróbki

45 minut przy 20°C

Pełna trwałość

po 7 dniach

Twardość SHORE-A

ok. 90

Gruntowanie

Eurolan 3 K

Opakowanie

pojemniki

Składowanie

w zamkniętych fabrycznych opakowaniach do 6 miesięcy

Zastosowanie:
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Stosowany do uszczelniania przejść przez ściany, posadzki, uszczelniania kratek ściekowych, koryt przelewowych,
odpływów w posadzkach.
2.3. Zaprawa klejowa do płytek
Zaprawa klejowa Weber. Xtrim KM Flex to elastyczna zaprawa klejowa do płytek ceramicznych, klinkierowych,
gresu, mozaiki oraz kamienia naturalnego (który nie ulega przebarwieniu) o właściwościach wodo- i mrozoodpornych
do wyłożeń o wysokich obciążeniach mechanicznych i termicznych. Do stosowania na posadzkach wewnątrz oraz na
powierzchniach pionowych wewnątrz i na zewnątrz, również do podłoży podlegających niewielkim odkształceniom.
Dane techniczne
Baza

kompozycja spoiw i kruszyw mineralnych uszlachetniona polimerami

Kolor

cementowo-szary

Gęstość nasypowa

1,37 kg/dm3

Temperatura obróbki
Czas obróbki *

+ 5 ºC do + 25ºC
Ok. 1 godziny

Czas otwarty (tworzenie naskórka) *

Ok. 15 minut

Spoinowanie *

Najwcześniej po 24 h

Można wchodzić *
Czyszczenie

Najwcześniej po 12 h

Natychmiast po użyciu wodą
składować w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w zamkniętych
Składowanie
fabrycznych opakowaniach do 12 miesięcy
*przy temperaturze + 20 ºC i wilgotności 60%

2.4. Fuga elastyczna
Uelastyczniona zaprawa do spoinowania płyt z kamionki, terakoty, kamienia naturalnego i sztucznego, płytek
ceramicznych, klinkierowych, wykładzin i płyt podłogowych w natryskach, łazienkach, na tarasach, na balkonach, na
elewacjach, w basenach i w instalacjach przemysłowych. Można ją stosować w systemach ogrzewania podłogowego.
Dane techniczne:
Czas wyrobienia
Temperatura stosowania
Można wchodzić *

ok. 30 minut
+5 ºC do +25ºC
najwcześniej po 2 godzinach

Odporność termiczna po stwardnieniu
Czyszczenie

-25 ºC do +80ºC
Natychmiast po użyciu wodą
Składować w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w zamkniętych
Składowanie
fabrycznych opakowaniach do 6 miesięcy
Produkt posiada Ocenę Higieniczną PZH HK/W/0282/03/99 oraz Aprobatę Techniczną ITB AT-15-5124/2001.
2.5. Materiał okładzinowy
Materiał okładzinowy (płyty gres, terakoty, kamienia naturalnego i sztucznego, płytki ceramiczne, klinkierowe) zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego.
2.6. Woda
Do przygotowania zapraw i nawilżania podłoża można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową
wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i muł.
3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
-do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane,
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-do przygotowania zaprawy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe,
-do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka,
-do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia,
-do cięcia taśmy - nożyczki.
-do nakładania kleju – paca zębata
-do układania płytek - poziomica
-do spoinowania – rakla gumowa, gąbka.
4. TRANSPORT
4.1. Materiały jak klej i fuga
Materiały są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego można je przewozić dowolnymi
środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed
zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem.
4.2. Materiały okładzinowe
Materiały okładzinowe przewozić środkami transportu dostosowanymi wielkością do ilości i wagi materiału na paletach
zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywróceniem lub (przy mniejszych ilościach) w zamkniętych kartonowych
pudłach.
4.3. Woda
Wodę (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po środkach
chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład
chemiczny wody.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w OST pkt. 3.
5.2.
Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań, nadlewek, kurzu oraz wszelkich
materiałów, warstw i substancji zmniejszających przyczepność.
Mleczko cementowe i luźne części usunąć przez piaskowanie lub hydropiaskowanie.
Podłoża betonowe i cementowe należy zwilżać wodą do stanu matowo-wilgotnego.
Aplikacja materiału powinna odbywać się albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane podłoże.
W naroża wewnętrzne oraz połączenia ścian z posadzką należy wkleić taśmy i elementy uszczelniające wg opisu z
pkt.5.3 i dalej.
5.3. Wykonanie izolacji
Izolację należy nanosić w przynajmniej dwu całkowicie kryjących warstwach.
Pierwszą warstwę zaprawy nakładać obficie na podłoże za pomocą sztywnego pędzla lub szczotki dekarskiej.
Drugą nanosić podobnie lub przez szpachlowanie. Nanoszenie rozpocząć można wtedy, kiedy poprzednia warstwa
będzie dostatecznie mocna (przy 20ºC najwcześniej po 4 godzinach). Nie nanosić w jednym zabiegu ilości większych
niż 2 kg/m2 (=1mm grubości związanej warstwy). Nanoszenie większych ilości powoduje niebezpieczeństwo
powstania rys skurczowych.
Zalecenia:
W trakcie wiązania uszczelnienie należy chronić przed wpływem wody. Woda o ciśnieniu negatywnym może
spowodować odspojenie w czasie mrozów!
Izolację należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi np. w trakcie zasypywania wykopów
Na izolację nie mogą być nanoszone materiały zawierające rozpuszczalniki organiczne
Należy chronić powierzchnie nie przeznaczone do uszczelnienia przed zachlapaniem
Chronić przed bezpośrednim wpływem promieni słonecznych i przeciągami (przyśpieszają czas tworzenia się błony)
W pomieszczeniach o wysokiej wilgotności i słabej wentylacji, należy się liczyć z wydłużonym okresem schnięcia.
Należy wykluczyć styk z metalami jak miedź, cynk i aluminium przez pozbawione porów gruntowanie.
5.4. Zabezpieczania naroży i szczelin
Naroża - styki posadzek ze ścianami, szczeliny dylatacyjne i połączenia powierzchni różnomateriałowych należy
zabezpieczyć przez wklejenie elastycznej, odporną na rozrywanie taśmy.
Wklejenie wykonuje się w następujący sposób:
-wzdłuż szczeliny dylatacyjnej, naroża po obu stronach krawędzi nanieść preparat uszczelniający o szerokości co
najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy,
-ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd,
-docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem uszczelniającym,
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-szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż 10 cm, zakłady skleić,
Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi elementami taśmę należy ułożyć w szczelinie w formie
litery Ω wklejając wg procedury jw..
5.5. Inne elementy.
Na uszczelnianych powierzchniach mogą być montowane różne elementy konstrukcyjne oraz technologiczne. Należy
zwrócić szczególną uwagę na połączenie izolacji z kratkami ściekowymi, korytami przelewowymi, przejściami
rurowymi, słupkami balustrad. Zaleca się stosowanie kratek ściekowych wyposażonych fabrycznie w kołnierze
uszczelniające.
5.6. Klejenie okładzin ceramicznych
5.6.1. Przygotowanie masy klejowej
Do czystego naczynia wlać wodę w proporcjach: 1 litr wody na 3,55kg masy kleju.
Mieszając wolnoobrotowym mieszadłem (maksymalnie 300 obr/min) dodawać stopniowo zawartość worka. Mieszać
należy do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Przed rozpoczęciem prac jeszcze raz przemieszać.
Nie należy przygotowywać porcji większych niż mogą być zużyte w ciągu 1 godziny.
5.6.2. Układanie płytek na powierzchniach poziomych.
Posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z pkt. 5.2. Prawidłowość
wykonania izolacji powinna zostać potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokółem odbioru dołączonym do
dziennika budowy.
Wykonanie posadzki powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj płytek, rodzaj zaprawy klejowej, grubość
warstwy zaprawy, szerokość spoin, dylatacji itp.
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania wyłożeń z płytek:
a) w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu wyłożenia temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5 °C,
b) rozpoczynać układanie płytek od krawędzi szczelin dylatacyjnych , układ szczelin dylatacyjnych podłoża musi
zostać odtworzony w układzie fug okładziny ceramicznej,
c) powierzchnia posadzki powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem na leży usuwać niezwłocznie
w trakcie wykonywana posadzki,
d) powierzchnia wyłożenia powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w
dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki (chyba że
Dokumentacja Techniczna zakłada inaczej),
e) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste; dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:
−2mm na 1 m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku pierwszego,
−3mm na 1 m i 5mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku drugiego i trzeciego;
f) szerokość spoin między płytkami powinna być stała,
g) płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy klejowej na całej swej powierzchni (bez pustek
powietrznych); w przypadku układania płytek na balkonach, tarasach, schodach zewnętrznych, ścianach basenów zaleca
się nakładanie kleju na podłoże oraz na spodnią część płytki,
h) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co najmniej 100 mm;
cokoły powinny być trwale związane ze ścianą ,
Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.
Dla zachowania stałej grubości warstwy zaprawy klejowej należy używać pac zębatych. Uzębienie pacy dobrać do
wymaganej grubości warstwy klejowej.
5.6.3. Układanie płytek na powierzchniach pionowych.
Okładzinę ścienną z płytek można wykonywać jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z pkt. 5.2.
Prawidłowość wykonania powinna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru
dołączonym do dziennika budowy.
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania okładzin z płytek jak w poz. 5.6.3..
5.7. Wypełnianie fug
5.7.1. Przygotowanie zaprawy do fugowania
Do czystego naczynia wlać wodę w proporcjach: 1 litr wody na 3 litry proszku tj. 5 litrów wody dla worka 25 kg .
Mieszając wolnoobrotowym mieszadłem (maksymalnie 300obr./min) dodawać stopniowo zawartość worka. Mieszać
należy do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Po okresie dojrzewania - ok. 3 minuty, jeszcze raz przemieszać.
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5.7.2. Spoinowanie
Do spoinowania przystąpić można po związaniu zaprawy klejowej.
Fugę należy wprowadzać za pomocą gumowego narzędzia do spoinowania i ściągać nadmiar po przekątnej płytek. Po
ściągnięciu zaprawy spoinującej zmyć powierzchnię sztywną gąbką lub packą z gąbką, a po wyschnięciu ponownie
zmyć i nawilżyć.
5.7.3. Spoinowanie naroży
W naroża wewnętrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi, które w trakcie spoinowania pozostały niewypełnione
należy starannie oczyścić. Aby zabezpieczyć płytki przed zabrudzeniem można okleić ich krawędzie taśmą malarską.
Nadmiar kitu silikonowego zebrać plastikowym narzędziem dostosowanym do szerokości fugi. Dzięki temu materiał
zostanie wciśnięty w szczelinę i dociśnięty do powierzchni kontaktowych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Rodzaje odbiorów
Odbiór fragmentu prac budowlanych lub całego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na sprawdzeniu
zgodności jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie budowlanym.
Wyróżnia się:
-odbiór przejściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem pewnego fragmentu prac
(prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac),
-odbiór końcowy, obejmujący sprawdzenie zgodności z projektem wykonania całości zaprojektowanych prac
budowlanych.
W odbiorze powinni uczestniczyć przedstawiciele właściciela lub inwestora oraz przedstawiciele wykonawcy.
6.2. Kolejność odbiorów prac
Roboty okładzinowe, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas których powinna być
skontrolowana jakość wykonanych prac i ich zgodność z wymaganiami projektu technicznego.
W trakcie prac dotyczących okładzin są wymagane następujące odbiory przejściowe:
−odbiór podłoża pod powłokę izolacyjną,
−odbiór każdej z warstw izolacji przeciw wilgociowej,
−izolację szczelin i naroży,
−odbiór okładziny.
Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości prac.
6.3. Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorach przejściowych
Przy wyszczególnionych powyżej odbiorach przejściowych powinny być przedłożone następujące dokumenty:
-opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w którym podano wymagania, jakie powinno spełniać podłoże, izolacje
i okładziny,
-dziennik budowy,
-rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,
-protokoły z odbiorów przejściowych prac poprzedzających,
-wyniki badań sprawdzających wyroby posadzkowe lub podłoża oraz podkłady (o ile były wymagane w projekcie i
wykonane).
6.4. Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorze końcowym
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
-projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,
-dziennik budowy,
-protokoły odbiorów przejściowych.
6.5. Zakres czynności kontrolnych
Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego, jak i końcowego, obejmuje:
-sprawdzenie kompletności przedłożonej dokumentacji,
-sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub
protokołów odbioru,
-sprawdzenie zgodności z projektem zastosowanych wyrobów - na podstawie zapisów j w.,
-sprawdzenie jakości wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru badań
sprawdzających, podanych w p. 4.4.6 niniejszego opracowania oraz w projekcie.
6.6. Kontrola i badania przy odbiorach przejściowych
6.6.1. Kontrola i badania materiałów
Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy przydatności, szczelność
pojemników, zgodność wagową.
6.6.2. Kontrola i badania podłoża
Zakres czynności kontrolnych dotyczących podłoża pod izolację podłogi powinien obejmować:
-sprawdzenie wizualne powierzchni podłoża pod względem wyglądu zewnętrznego, szorstkości, czystości,
zawilgocenia,
-sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarów szczelin dylatacyjnych,
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-sprawdzenie wytrzymałości betonu, muru czy tynku metodami nieniszczącymi. Wyniki kontroli podłoża powinny być
zamieszczone w dzienniku budowy.
6.6.3. Kontrola i badania izolacji
Zakres czynności kontrolnych dotyczących izolacji obejmuje:
-wizualne sprawdzenie izolacji przeciw wilgociowej; warstwa izolacji powinna być ciągła, równa, bez zmarszczeń,
pęknięć i pęcherzy; izolacja powinna przylegać do podłoża; różne odcienie szarości związanej powłoki izolacyjnej
mogą być spowodowane różną wilgotnością podłoża, nie wpływają na szczelność wykonanej izolacji;
-w trakcie układania warstwy izolacyjnej należy na bieżąco kontrolować zużycie zaprawy uszczelniającej. To znaczy
aplikować jedno opakowanie gotowej zaprawy na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża;
-gotową warstwę izolacyjną można również badać metodami niszczącymi, pobierając próbki z powierzchni podłoża i
badając ich grubość w laboratorium;
-w przypadku zbiorników na wodę powinna być wykonana próba szczelności.
6.6.4. Kontrola i badania okładzin z płytek
Zakres czynności kontrolnych dotyczących okładzin z płytek powinien obejmować:
-sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić wizualnie i
porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
-sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m przykładanej w dwóch
różnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prześwit między łatą i powierzchnią posadzki należy zmierzyć z
dokładnością do 1mm,
-sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości i
dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,
-sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki młotkiem drewnianym;
charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z podkładem,
-sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni posadzki wielkości l m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5mm.
Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w dzienniku
budowy lub protokole załączonym do dziennika budowy.
Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie
można uznać za wykonane prawidłowo.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót prowadzić zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych.
Jednostką obmiarową jest:
-1m2 – dla wykonania powłoki uszczelniającej z dokładnością od 0,1m2. Z obliczonej powierzchni potrąca się
elementów większe od 0,25m2,
-1m2 – dla wykonanych okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych,
-1 mb – dla wykonania elastycznych wypełnień naroży i spoin nad szczelinami dylatacyjnymi,
-1 mb – dla wklejenia taśm uszczelniających z dokładnością do 0,1m,
-1 szt. – dla wklejenia elementów uszczelniających naroża oraz połączenia krzyżowe i T-kształtne.
8. ODBIÓR ROBÓT
Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne wymienione w pkt. 6
zostały ocenione pozytywnie.
Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji odbiorowej budowy,
której elementem było wykonanie warstwy uszczelniającej.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonanej izolacji, każdy m2 przyklejonych
i wyspoinowanych płytek, każdy metr bieżący wklejonych taśm, każdy metr bieżący wypełnionych dylatacji, każdy m2
wykonanych napraw oraz każdą sztukę wklejonych kształtek według cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawcę
i przyjętych przez Zamawiającego.
9.2 Ceny jednostkowe obejmują:
- Przygotowanie stanowiska roboczego.
- Wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości.
- Doniesienie, ustawienie, przestawienie, rozebranie i odniesienie rusztowań.
- Obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi.
- Utrzymanie w porządku stanowiska roboczego.
-Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół bezpośredniej strefy przy obiektowej.
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- Inne dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ogólne przepisy związane podano w OST pkt. 10
10.2. Normy
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
- PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania próbek.
- ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok hydroizolacyjnych.
- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena
zgodności.
- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
- PN-B-11202 październik 1996 Materiały kamienne, płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne
- PN-B-11208 grudzień 1996 Materiały kamienne, płyty posadzkowe z odpadów kamiennych
- PN-EN ISO 10545-1 lipiec 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru
- PN-EN ISO 10545-2 lipiec 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni
- PN-EN 13318 lipiec 2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia
10.3. Dokumenty uzupełniające
-„Warunki techniczne” – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jednolity, Dz.U. nr 75/2002, poz. 690.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim

10.
B-01.01.08.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Malowanie
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SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

OST - ogólna specyfikacja techniczna
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna
PZJ - program zapewnienia jakości
bhp. - bezpieczeństwo i higiena pracy
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót malarskich, tapetowania i towarzyszących wykończeniowych, które zostaną wykonane w ramach budowy
stanowisk badawczych w hali „A” IMP PAN.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę, dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:
1.3.1 Robót malarskie
-malowanie ścian, sufitów, ościeży farbą lateksową białą Akrylateks W, Mat,
-malowanie słupów farbą lateksową pomarańczową Akrylateks W, Mat K 12560,
1.4 Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST pkt. 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny być dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać :
- certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,
- atest higieniczny do stosowania w budynkach użyteczności publicznej.
Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli,
numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na
producenta.
2.1. Materiały podstawowe
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Co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiałów, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
a)Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby lateksowe na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia do ITB.
b) Woda
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wód zawierające tłuszcze organiczne, oleje i muł.
f) Rozcieńczalniki
W zależności od rodzajów farb należy stosować: - terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,
2.2. Materiały pomocnicze i montażowe:
- środek gruntujący do podłoży cem-wap. i do płyt gipsowo - kartonowych, do powierzchni betonowych lub tynków
zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje
inaczej - na chłodnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3 5 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej
- siatka z PCV do tynków anty rysowa,
- kleje, pianki montażowe, silikony, styropian dylatacyjny,
- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia dostawców lub producentów.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych
na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w OST pkt. 3.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora w tym:
- elektronarzędzia ręczne,
- mieszadło profesjonalne do zapraw, pojemniki na wapno,
- sprzęt murarski (przyrządy do nakładania zaprawy, spoinowania, urządzenia poziomujące),
- zbiornik na wodę
-pędzle, wałki, aparaty natryskowe,
-agregaty tynkarskie,
-szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża
-rusztowania, drabiny.
Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami
bhp.
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu, podano w OST pkt. 4
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez Inspektora oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5.
5.2 Roboty przygotowawcze:
Przygotować pomieszczenia: odkręcić listwy przy podłogowe, listwy i korytka obudowujące instalacje, osłonki na
włącznikach światła, gniazdkach, wszystkie elementy przykręcone do
ścian, grzejniki itp. tak aby tapetą pokryć całe ściany bez wycinania otworów. Zdemontować urządzenia klimatyzacyjne
zawieszone zwykle nad drzwiami. W tym celu należy nawiązać
kontakt z firmą, która zajmuje się serwisem urządzeń klimatyzacyjnych oraz serwisem okablowania nisko prądowego.
Po zakończeniu tapetowania i malowania wszystkie zdemontowane elementy i urządzenia zamontować w swoim
miejscu i potwierdzić ich działanie zgodne z przeznaczeniem.
Ściany murowane i lekkie z płyt gipsowo kartonowych powinny zostać oczyszczone z wystających drutów, nacieków
zaprawy, jak i kurzu czy brudu przez zmywanie czystą wodą. Większe uszkodzenia naprawione, nierówności usunięte.
Szczególnie starannie umyć ściany zewnętrzne, na których widoczne są okrągłe ciemne plamy (placki gipsu, na które
przyklejono płyty suchego tynku). Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą
cementowo-wapienną.
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą.
5.3 Gruntowanie
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowanie stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być
wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku
1 :3-5 lub gotowymi płynami do gruntowania.

7171

5.4 Tapetowanie
Tapeta z włókna szklanego powinna być klejona zgodnie ze wskazówkami producenta tapety. Na ścianę nanieść klej
przy pomocy wałka w ilości 150-400 g/m2 , przyłożyć bryt tapety, równomiernie docisnąć i wyrównać styk z brytem
sąsiednim. Górą, tapety przykleić równo z pasem dolnym sufitu podwieszonego a dołem wyrównać do poziomu
podłogi. Tapety nie wolno nakładać na zakład.
5.5 Wykonanie powłok malarskich
Powłoki z farb lateksowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i
plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.
5.6 Listwy wykończeniowe:
a) na istniejących słupach 70x140cm, na 4 narożnikach każdego słupa przymocować listwy wykończeniowe
narożnikowe.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad sztuki budowlanej. Ogólne
wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w OST pkt. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia.
6.2 Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni
- sprawdzenie wsiąkliwości
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża
- sprawdzenie czystości
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.
6.3 Roboty malarskie
6.2.1 Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
- Dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7dniach
6.2.2 Badania przeprowadza się przy temp. powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od
65%.
6.2.3 Badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorem
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać
powtórnie.
6.3. Ogólna ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi,
- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia,
- przygotowanie podłoża pod malowanie
- jednolitość barwy powłok malarskich
- przyczepność do podłoża powłok malarskich i odporność na wycieranie, zmywanie i zarysowanie.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru podano w OST pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest: - dla tapetowania, malowania – 1 m2 ,
- dla robót przygotowawczych - 1 mb ,1 szt., komplet.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod względem ilości, jakości
i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami z OST pkt. 8.
8.2 Odbiór podłoża
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8.1.1 Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych lub odpowiednią
szpachlówką.
8.3 Odbiór robót malarskich
8.2.1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia
farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, brak prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniacza, brak plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłok,
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości
wykonania.
8.2.2 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilku krotnym potarciu jej powierzchni
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od
podłoża.
8.2.5 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez
kilkukrotne potarcie mokrą, miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne zasady podstaw płatności podano w OST pkt. 9.
Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym niniejszej ST. w oparciu o odbiór
faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów.
9.2. Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje;
-roboty przygotowawcze,
-montaż i demontaż rusztowań,
-zakup materiałów i ich transport na miejsce wbudowania,
-transport wewnętrzny materiałów,
-wykonanie robót zasadniczych,
-wykonanie prac pielęgnacyjnych,
-prace porządkowe.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ogólne przepisy związane podano w OST pkt. 10
10.2. Normy
- PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.
- PN-EN 233:2002 Tapety w zwoikach. Wymagania dotyczące gotowych tapet papierowych, winylowych i z tworzyw
sztucznych.
- PN-EN 259-1do2:2003 Tapety w zwoikach. Tapety o podwyższonych właściwościach
- PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
- PN-EN 12365-1:2004(U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien. Wymagania
eksploatacyjne, klasyfikacja.
- PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe.
- PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości
- Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. Wydawnictwo
Arkady, wydanie aktualne,
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Naprawa elewacji
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SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

OST - ogólna specyfikacja techniczna
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna
PZJ - program zapewnienia jakości
bhp. - bezpieczeństwo i higiena pracy
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania związane z wykonaniem elewacji
istniejącego budynku przewidzianego do remontu i przebudowy.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę, dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3 Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania elewacji istniejącego budynku przewidzianego do
przebudowy i rozbudowy.
1.4 Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST pkt. 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Zaprawa klejowo-szpachlowa
Zaprawa klejowo-szpachlowa do wykonywania warstwy zbrojącej posiada następujące parametry
Poz.

Właściwości

Wymagania

1

Wygląd

sucha mieszanka, jednorodna bez zbryleń, po zarobieniu wodą
jednorodna masa bez rozwarstwień i grudek

2

Strata prażenia w temp. 450°C, %

1,50 +/-0,15

3

Konsystencja, cm

10,0 +/-1,0
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4

Gęstość nasypowa, g/cm2

1,30 +/-10%

5

Gęstość objętościowa, g/cm2

1,60 +/-5%

6
7

8
9

Odporność na występowanie rys
skurczowych w warstwie o grubości do
Brak rys
5mm
Przyczepność, MPa :
a)do betonu
-w stanie suchym,
≥0,3
-po 24 h zanurzenia w wodzie
≥0,2
-po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych ≥0,3
b) do wełny mineralnej w stanie
nie mniejsza niż wytrzymałość na rozciąganie lub zniszczenie w
powietrzno-suchym
wełnie mineralnej
ok. 48 godz.
Czas schnięcia: po klejeniu
ok. 72 godz. W zależności od grubości warstwy, temperatury
po zbrojeniu
i wilgotności powietrza
minimum +5°C, dla podłoża i powietrza (również w czasie
Temperatura stosowania
schnięcia)

2.2. Środek gruntujący
Dyspersyjna farba podkładowa pod tynk (środek gruntujący) posiada następujące parametry:
Poz.

Właściwości

Wymagania

1

Wygląd

jednorodna ciecz bez grudek i zanieczyszczeń

2

Gęstość objętościowa, g/cm2

1,55 +/-5%

3

Zawartość suchej substancji, %

62,7 +/-6,3

4

Strata prażenia, % w temperaturze
450°C
900°C

8

Czas schnięcia

9

Temperatura stosowania

45,2 +/-4,5
62,1 +/-6,2
po ok. 6 godz. można nakładać kolejne warstwy
(w zależności od podłoża, grubości warstwy, temperatury
i wilgotności powietrza)
minimum +5°C, dla podłoża i powietrza (również w czasie
schnięcia), chronić przed bezpośrednim działaniem słońca
w trakcie nakładania

2.3. Tynk cienkowarstwowy
Cienkowarstwowy tynk zacierany o fakturze typu „baranek" gr. 3mm posiada następujące parametry:
Poz.

Właściwości

Wymagania

1

Wygląd

sucha mieszanka, jednorodna mieszanka o barwie zgodnej z
wzornikiem producenta

2

Strata prażenia, % w temp. 450°C

0,16 +/-0,02

3

Gęstość nasypowa, g/cm2

1,30 +/-10%

4

Gęstość objętościowa, g/cm2

1,65 +/-5%

5

Konsystencja, cm

7,5 +/-1,0

6

Odporność na występowanie rys
skurczowych

brak rys w warstwie o grubości równej średnicy ziarna
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9

Temperatura stosowania

minimum +5°C, dla podłoża i powietrza (również w czasie
schnięcia), chronić przed bezpośrednim działaniem słońca
w trakcie nakładania

2.4. Środek gruntujący
Koncentrat jest bez rozpuszczalnikowym środkiem gruntującym na bazie żywic akrylowych. Polepsza przywieranie
następnie nanoszonych powłok izolacyjnych, zmniejsza chłonność podłoża, wiąże pył z podłożem, zwiększa
wytrzymałość podłoża.
Dane techniczne:
Baza modyfikowana dyspersja żywic syntetycznych
Temperatura obróbki
+5ºC do +30ºC
Gęstość 1,0g/cm3
Opakowanie pojemniki 20, 5 i 1dm3
Magazynowanie chronić przed mrozem:
Okres gwarancji – 24 miesiące
Produkt posiada Aprobatę Techniczną AT-15-4633/2000 i Ocenę Higieniczną PZH HK/B/1379/01/99.
Zastosowanie:
Służy do gruntowania zapylonych podłoży poziomych (betonowych, cementowych) i chłonnych podłoży pionowych
(płyty gipsowo-kartonowe, tynki) pod warstwy dociepleniowe.
2.5. Siatka podtynkowa
Siatka bezwęzełkowa z włókna szklanego o wymiarach oczka 0,5 x 0,5cm, do zbrojenia zaprawy tynkarskiej w celu
zwiększenia odporności na siły udarowe i przeciwdziałania skutkom naprężeń mechanicznych i termicznych.
2.6. Pozostałe materiały systemu
Do pozostałych materiałów systemu należą
2.6.1.Profile stalowe (zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową), aluminiowe bądź z tworzyw do wzmocnienia
narożników zewnętrznych,
2.6.2.Profile dylatacyjne z tworzyw
2.7. Woda
Do przygotowania zaprawy klejowej, tynków i do skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych
można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i muł.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w OST pkt. 3.
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
do przygotowania podłoża – urządzenie do ciśnieniowego zmywania podłoża,
do przygotowania zapraw – mieszarka lub betoniarka wolno spadowa, naczynia i mieszadło na wolnoobrotowej
wiertarce
do nakładania i zacierania zapraw – agregat tynkarski i zwykłe narzędzia tynkarskie (kielnia, paca),
do malowania – pędzel, wałek, urządzenia do malowania natryskowego.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt. 4.
4.1. Materiały klejowe i wyprawy
Materiały te są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego można je przewozić dowolnymi
środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed
zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem
4.2. Profile i kształtowniki wzmacniające
Profile startowe, kształtowniki wzmacniające narożniki i pozostałe elementy systemu (np łączniki, kołki rozporowe)
można przewozić dowolnym środkiem transportu o długości i powierzchni przestrzeni ładunkowej dostosowanej do
długości profili.
4.4. Siatka zbrojąca
Siatkę zbrojącą przewozić i przechowywać w jej fabrycznym opakowaniu. Rozpakowane rolki siatki na czas transportu
i przechowywania w magazynach należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem przez owinięcie folią. Środki transportu jak
określone w pkt. 4.1.
4.4. Woda
Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po środkach
chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład
chemiczny wody.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie podłoża
5.1.1. Kontrola istniejących podłoży
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Przed przystąpieniem do robót należy ocenić stan fizyko-chemiczny i geometryczny istniejącego podłoża pod kątem
możliwości jego wykorzystania. W zależności od oceny należy sporządzić procedurę mającą na celu doprowadzenie
podłoża do wymaganego stanu odznaczającego się parametrami określonymi w pkt. 6.1.2.1. i 6.1.2.2.
5.1.1.1. Stare tynki poprawić, uzupełnić i poszpachlować i przedstawić do odbioru,
5.1.1.2. Stare powłoki malarskie w miejscach złuszczeń zeskrobać a na całą powierzchnię położyć warstwę środka
sczepnego,
5.1.1.3. Powierzchnie betonowe zagruntować środkiem sczepnym, ubytki uzupełnić zaprawami naprawczymi.
5.1.2. Zasady postępowania gdy istniejące podłoże nie spełnia wymagań:
Jeżeli istniejące podłoża nie spełnia stawianych wymagań i nie istnieje możliwość jego naprawy należy je usunąć i
wykonać nowe zgodne z wymaganiami. Decyzję o sposobie przygotowania podłoży pozostawia się komisyjnemu
ustaleniu procedur.
5.2. Montaż profili dylatacyjnych
5.2.1. Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na ocieplaną elewację. Do
wykonania szczelin stosuje się metodę z zastosowaniem profilu dylatacyjnego ściennego lub narożnego
W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczeliną w murze) wykonuje się równomierną pionową lub poziomą
szczelinę o szerokości ok. 15mm. Krawędzie szczeliny należy wyrównać. Materiał ociepleniowy na szerokości ok.
20cm po obu stronach szczeliny należy płasko zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. Profil dylatacyjny ścisnąć i taśmę
elastyczną profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojącej ułożyć w
zaprawie klejącej nałożonej uprzednio na materiale ociepleniowym i całość przeszpachlować. Profile ścienne szczelin
dylatacyjnych osadza się od dołu do góry. Sąsiadujące profile muszą nachodzić na siebie (górny na dolny) minimum
2cm.
Dylatacje zasłonić listwami maskującymi.
UWAGA: nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawą.
W tym celu profil na czas obróbki należy zamknąć np. wsuwając w szczelinę np. pasek styropianu
5.3. Wklejanie siatki zbrojącej
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej powierzchnię należy dokładnie oczyścić. Następnie na płyty izolacyjne nanieść
równomiernie przy pomocy pacy stalowej zębatej warstwę zaprawy klejowej. W świeżą masę wtapiamy pasami siatkę z
włókna szklanego z zachowaniem zakładów szerokości 10cm. Następnie całą powierzchnię szpachlujemy. Całkowita
grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić: 4-5mm.
5.4. Wzmacnianie detali
5.4.1. Ochrona narożników
Przed nałożeniem warstwy zbrojonej należy wykonać zabezpieczenia ochronne wszystkich zewnętrznych narożników i
kantów. Do założenia profilu ochronnego nakładamy zaprawę klejową wzdłuż narożnika, wciskamy przycięty profil i
wygładzamy powierzchnię pacą ze stali nierdzewnej.
5.4.2. Wzmocnienia przy oknach i drzwiach.
Przed położeniem zasadniczej warstwy zbrojącej należy wykonać dodatkowe wzmocnienia po przekątnej przy
narożnikach otworów paskami z siatki wielkości 30-50cm.
5.5. Gruntowanie pod tynk dekoracyjny cienkowarstwowy
Po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej (3-6 dni) powierzchnię należy zagruntować za pomocą wałka lub
pędzlem dyspersyjną farbą podkładową pod tynki cienkowarstwowe.
5.6. Nałożenie tynku cienkowarsatwowego
5.6.1. Przygotowanie tynku
Wyprawę tynkarską przy użyciu mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce lub betoniarki wymieszać z wodą w proporcji
25kg (worek) na 5,0-6,0dm3 czystej wody. Po upływie ok. 10 minut masę ponownie przemieszać. Przygotowaną masę
należy „wyrobić" w ciągu czasu nie dłuższego niż 1 godzina.
5.6.2. Nakładanie tynku
Po wyschnięciu gruntu z farby podkładowej, przynajmniej po 24 godz., pacą ze stali nierdzewnej, nakładamy tynk
dekoracyjny.
5.6.3. Fakturowanie powierzchni tynku
Po wykonaniu tynku , przy użyciu pacy z tworzywa fakturujemy jego powierzchnię. Należy stosować metodę „mokre
na mokre" co oznacza, że proces wykańczania musi odbywać się niezwłocznie, bez przerw które spowodowały by
przeschnięcie warstwy tynku.
5.7. Uwagi wspólne dla wszystkich czynności
Roboty należy prowadzić w okresie stabilnej bezwietrznej pogody. Na rusztowaniach należy rozpiąć gęstą siatkę
osłaniającą przed nasłonecznieniem. Prace prowadzone winny być w taki sposób aby dane partie ścian wykonane były
w jednym cyklu operacyjnym tak aby na powierzchniach wykonanego docieplenia nie uwidaczniały się różnymi
odcieniami koloru i faktury miejsca przerwania i wznowienia prac.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola przed przystąpieniem do robót
6.1.1. Badania materiałów
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczególnie należy zwrócić uwagę na
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terminy przydatności.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości materiałów wymienione w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
6.1.2. Badanie podłoży
6.1.2.1. Sprawdzenie własności geometrycznych podłoży
Podłoże powinno spełniać wymagania co do wymiarów, pionów i zwichrowania.
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z projektem
budowlanym.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe
niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
−
pionowego – nie większe niż 2mm na lm i ogółem nie więcej niż 4mm na kondygnację ,
−
poziomego – nie większe niż 3mm na lm i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
6.1.2.2. Sprawdzenie własności fizyko-chemicznych podłoży
Podłoże musi być nośne, wolne od kurzu i luźnych cząstek. Stare tynki, wymalowania z farb dyspersyjnych oraz inne
materiały mogące pogarszać przyczepność należy usunąć (mycie parą pod ciśnieniem)
Nienośne tynki skuć i jeśli jest to konieczne, powierzchnie ponownie otynkować.
Niedopuszczalne są następujące wady:
−
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni rynków roztworów soli przenikających
z podłoża, pilśni itp.,
−
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.
Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie bezspoinowych systemów ocieplenia
ścian zewnętrznych są:

Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień
zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu
Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym rylcem
Próba odporności na skrobanie
ocenić zwartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących
lub zadrapanie
powłok
Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności
Próba zwilżania
podłoża
Posługując się łatą (zwykle 2m), pionem i poziomicą określić odchyłki ściany
od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównanie
Test równości i gładkości
otrzymanych wyników z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczących np.
konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.)
Próba odporności na ścieranie

6.1.3. Badanie przygotowania placu budowy
Bezpośredni wykonawca przed rozpoczęciem prac powinien skontrolować właściwe przygotowanie placu budowy pod
względem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściwego układu organizacyjnego. Szczególnie ważne jest to podczas
wykonywania prac na wysokości. Rusztowanie powinno być zmontowane prawidłowo, kompletnie i mieć właściwie
zmontowany system ochrony odgromowej.
Materiały konieczne do prowadzenia w danym momencie prac powinny być podawane w sposób bezpieczny i
składowane w sposób umożliwiający bezpieczną pracę i poruszanie się po pomostach rusztowania.
6.2. Kontrola w czasie robót
6.2.1. Kontrola jakości wykonywania prac
Roboty powinny być systematycznie kontrolowane po zakończeniu każdego etapu:
−Przygotowanie podłoża
−Montaż listew startowych i wykonanie obróbek blacharskich
−Wklejenie wzmocnień w narożniki otworów oraz montaż kątowników na narożach i ościeżach
−Wykonanie warstwy zbrojącej
−Wykonanie tynku
6.2.2. Kontrola materiałów
Kontroli poddawać należy materiały każdorazowo po dostawie nowej partii. Materiały należy poddać badaniu pod
kątem zgodności z wymaganiami Specyfikacji Technicznej i projektu budowlanego. Materiały spełniać winny warunki
zakładane w kartach materiałowych, instrukcjach stosowania i aprobatach. Materiały przeterminowane lub
odznaczające się inną konsystencją czy gęstością nasypową lub objętościową od zakładanej winny być zwrócone.
6.3. Kontrola w czasie odbioru robót
Badania tynków zwykłych jak i renowacyjnych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-
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10100 p.4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
−zgodności z projektem budowlanym i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
−jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
−prawidłowości przygotowania podłoży,
−mrozoodporności tynków zewnętrznych,
−przyczepności tynków do podłoża,
−grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być mniejsza ni 2,0cm,
−wyglądu powierzchni tynku,
−prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
−przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami,
−wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania
7.1.1.Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu po osi warstwy
powłoki końcowej przez wysokość mierzoną od spodu ocieplenia do jego górnej krawędzi zgodnie z zasadami
przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych „KNR 0-33 zasady przedmiarowania”.
7.1.2.Z obliczonych powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplane i zajęte przez otwory większe od 1m2.
7.1.3.W przypadku ścian z wnękami (lub loggiami), przy ocieplaniu płytami wełny mineralnej, od powierzchni
obliczonej jak w pkt. 7.1.1. odlicza się powierzchnie zajmowane przez wnęki po ociepleniu.
7.1.5.Powierzchnie ościeży oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle
krawędzi ościeży i ich szerokości.
7.1.6.Ochronę narożników wypukłych oblicza się w metrach bieżących licząc „po krawędzi" narożnika
7.1.7.Montaż listew początkowych (startowych), listew cokołowych, profili dylatacyjnych, taśm uszczelniających,
oblicza się w metrach bieżących „po zewnętrznym obrysie".
7.1.8.Montaż profili elewacyjnych obramowań, gzymsów i parapetów oblicza się w metrach bieżących „po
zewnętrznym obrysie".
Jednostką obmiarową dla robót związanych z wykonaniem elewacji istniejącego budynku przewidzianego do remontu
i przebudowy jest 1 m2 powierzchni.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór podłoża
Należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do kolejnego etapu robót. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.
8.1.1. Podłoże
Roboty uznaje się za zgodne z projektem budowlanym, 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:
8.1.1.1. Stare tynki poprawić, uzupełnić i poszpachlować i przedstawić do ponownego odbioru,
8.1.1.2. Stare powłoki malarskie w miejscach złuszczeń zeskrobać a na całą powierzchnie położyć warstwę środka
sczepnego.
8.1.1.3. Powierzchnie betonowe zagruntować środkiem sczepnym, ubytki uzupełnić zaprawami naprawczymi
8.1.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe
Należy przyjąć takie jak w tabeli w pkt. 8.4.
8.2. Odbiór podłoża pod warstwę zbrojącą
8.2.1. Ocena wykonania
−prawidłowe przygotowanie podłoża ocenia się zgodną z projektem budowlanym,
−wyrównanie powierzchni,
−właściwe umocowanie profili dylatacyjnych
8.2.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe
Należy przyjąć takie jak w tabeli w pkt. 8.4.
8.3. Odbiór podłoża pod wyprawę tynkarską
Należy sprawdzić wizualnie jakość wykonania zwracając uwagę na:
−gładkość powierzchni (brak sfałdowań siatki)
−kompletność wykonania (brak miejsc niezbrojonych siatką)
−zakłady pasów siatki (szerokość zakładów – 10cm +/-1cm) – kontrolować w trakcie układania
−wzmocnienia – prawidłowość wzmocnień naroży otworów
−prawidłowe szpachlowanie siatki zbrojącej i elementów dodatkowych (gładkość powierzchni)
8.3.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe
Należy przyjąć takie jak w tabeli w pkt. 8.4.
8.4. Odbiór tynków
8.4.1.Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu ścienne powinny być zgodne z
dokumentacją projektową.
8.4.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być
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większe niż 3mm 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 2mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
−poziomego – nie mogą być większe niż 3mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między
przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).
Tabela – Dopuszczalne odchylenia dla tynków cienkowarstwowych – strukturalnych
odchylenie pow. tynOdchylenie przekategoria
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku
ku od płaszczyzny
cinających się
tynku
i odchylenie krawędzi
płaszczyzn od kąta
pionowego

poziomego

nie większe niż 3mm nie większe niż 2mm na nie większe niż 2mm na 2m
i w liczbie nie
2m i ogółem nie więcej i ogółem nie więcej niż
Strukturalny
nie większe niż
większej niż 3 na
niż 4mm na kondygnacji 4mm na kondygnacji nie
3mm na 2m
całej długości łaty
nie więcej niż 10mm na więcej niż 10mm na całej
kontrolnej 2m.
całej wysokości budynku szerokości budynku
Powyższa tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek Niedopuszczalne są
następujące wady:
−wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp.,
−trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności
tynku do podłoża, spękania tynków.
8.4.3. Odbiór ocieplenia wraz z wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej 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.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne zasady podstaw płatności podano w OST pkt. 9.
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania ocieplenia na ścianach lub ościeżach
i każdy metr bieżący opasek i profili ciągnionych według ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych
przez Zamawiającego.
9.2 Ceny jednostkowe obejmują:
- Przygotowanie stanowiska roboczego.
- Wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości.
- Doniesienie, ustawienie, przestawienie, rozebranie i odniesienie rusztowań.
- Obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi.
- Utrzymanie w porządku stanowiska roboczego.
- Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół bezpośredniej strefy przy obiektowej.
- Inne dające możliwość wykonania robót objętych jednostką obmiarową.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ogólne przepisy związane podano w OST pkt. 10
10.2. Normy
PN-EN ISO 10456:2002(U) Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i obliczeniowych
wartości cieplnych
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.
Metody obliczania
PN-B-10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
10.3. Dokumenty uzupełniające:
−„Warunki techniczne” – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jednolity, Dz.U. nr 75/2002, poz. 690.
−Instrukcja ITB nr 345/97 „Zasady oceny i metody zabezpieczeń istniejących budynków mieszkalnych przed hałasem
zewnętrznym komunikacyjnym”.
−Instrukcja ITB nr 346/97 „Zasady oceny i metody zabezpieczeń akustycznych przegród wewnętrznych w istniejących
budynkach mieszkalnych”.
−Ustawa z dnia 18.12.1998 r. „O wspieraniu przedsięwzięć termo-modernizacyjnych” Dz.U. nr 162/98, poz. 1121.
−Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu
energetycznego z załącznikami. Dz.U. nr 12/2002, poz. 114.
−Załącznik Dz.U. nr 66/98, poz. 436.
−Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, Dz.U. nr 121/2003, poz. 1137.
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