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WYMAGANIA OGÓLNE
1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych,
które zostaną wykonane w ramach zadania:
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 - ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku polegająca na wykonaniu nowej, zamkniętej klatki schodowej K1
zlokalizowanej w północnym szczycie budynku, na osi korytarza głównego (w miejscu przeznaczonej do rozbiórki klatki
schodowej prowadzącej z piwnicy na parter budynku) wraz z kompletnym wykonaniem instalacji w obrębie klatki, wykonaniem
robót towarzyszących w salach lekcyjnych i przedszkolnych (powiązanych z budową klatki) oraz wydzielenie pomieszczenia
hydroforni zlokalizowanego w piwnicy budynku.
Zamówienie będzie realizowane na podstawie pozwolenia na budowę i obejmuje częściowe wykonanie robót określonych
w projekcie architektoniczno-budowlanym polegające na:
- budowie nowej żelbetowej klatki schodowej dostępnej na wszystkie kondygnacje użytkowe, wydzieleniu klatki schodowej
poprzez obudowanie ścianami w klasie odporności ogniowej co najmniej REI60 i zamknięciu drzwiami dymoszczelnymi
o odporności ogniowej EIS 30, wykonaniu instalacji elektrycznej i oddymiania oraz wyposażeniu w urządzenia służące
do odprowadzania dymu (okno oddymiające),
- przebudowie otworów drzwiowych w przyległych do klatki salach przedszkolnych i lekcyjnych wraz z odmalowaniem
pomieszczeń,
- wydzieleniu pomieszczenia hydroforni ścianką murowaną o klasie odporności ogniowej REI 120 oraz drzwiami o odporności
ogniowej EI 60.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.

Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych, dotyczących procesu realizacji
i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.
ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i opracowane są w oparciu o obwiązujące oraz zalecane normy, normatywy
i wytyczne.
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentacji Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla zadania wymienionego w pkt.1.1.
Zakres robót obejmuje:
1. Wykonanie robót rozbiórkowych w zakresie związanym z budową klatki schodowej
i wykonaniem nadproży tj.:
- demontaż narożników drewnianych zabezpieczających naroża ścian,
- demontaż pochwytów drewnianych na istniejącej klatce schodowej,
- rozbiórka balustrady klatki schodowej,
- demontaż ościeżnicy w piwnicy (pom. pod klatką schodową),
- demontaż kraty stalowej drzwiowej (pom. pod klatką schodową),
- demontaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic drewnianych drzwiowych na parterze oraz na 1 i 2 piętrze,
- rozbiórka cokolików drewnianych na powierzchni projektowanej klatki schodowej,
- demontaż drewnianych zabezpieczeń stolarki okiennej,
- rozbiórka boazerii drewnianej ze ścian,
- demontaż stalowych narożników zabezpieczających stopnie istniejącej klatki schodowej przeznaczonej do rozbiórki,
- demontaż wykładziny pcv na istniejącej klatce schodowej oraz na części korytarzy, na powierzchni projektowanej
klatki schodowej,
- rozebranie drewnianej okładziny stopni istniejącej klatki schodowej,
- rozbiórka przeszkolonej ścianki działowej drewnianej wydzielającej istniejącą klatkę schodową na poziomie parteru,
- rozbiórka ścianki działowej murowanej w piwnicy,
- rozbiórka posadzki z płytek w piwnicy wraz z rozbiórką cokolików (pomieszczenie pod istniejącą klatką schodową
oraz przy przeznaczonej do rozbiórki ściance działowej),
- wykucie z muru podokienników drewnianych i z lastryko (przy stolarce okiennej
na projektowanej klatce schodowej),
- rozbiórka wylewki betonowej przy drzwiach zewnętrznych, na istniejącej klatce schodowej,
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- rozbiórka biegu klatki schodowej,
- rozbiórka wszystkich warstw podposadzkowych w piwnicy (pow. projektowanej klatki schodowej),
- rozbiórka podłogi drewnianej na powierzchni projektowanej klatki schodowej,
- rozbiórka stropów drewnianych (projektowana klatka schodowa),
- demontaż istniejącej stolarki okiennej (w miejscu projektowanego okna oddymiającego).
2. Wykonanie elementów konstrukcyjnych klatki schodowej K1 i nadproży tj.:
- wykonanie nadproża N.2 zgodnie z rozwiązaniem określonym w dokumentacji projektowej,
- rozbiórka el. ścian (pod projektowanym nadprożem),
- wykonanie żelbetowej konstrukcji klatki schodowej K1,
3. Wykonanie ścianek działowych murowanych, zamurowanie otworów drzwiowych, uzupełnienie (domurowanie) ścian
konstrukcyjnych.
4. Wykonanie warstw posadzki na poziomie piwnic.
5. Wykonanie tynków w obrębie klatki schodowej, pom. hydroforni oraz na wykonanych zamurowaniach tj.:
- wykonanie tynków cementowo-wapiennych (klatka schodowa, pom. hydroforni, zamurowania),
- wykonanie tynku mozaikowego na klatce schodowej i ściankach wydzielających klatkę).
6. Wykonanie ścianek działowych lekkich oraz obudowy sufitów EI 60 w obrębie klatki schodowej.
7. Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokolikami.
8. Montaż stolarki drzwiowej oraz okna oddymiającego (drzwi DW2 z naświetlami N2
i N5, drzwi DA2, drzwi DP1, okno O2).
9. Wykonanie szpachlowania i malowania na klatce schodowej oraz w salach lekcyjnych sąsiadujących z klatką
schodową.
10. Montaż balustrad i pochwytów na klatce schodowej.
11. Wykonanie instalacji oświetleniowej oraz oddymiającej na klatce schodowej wraz
z dobudową tablic rozdzielczych.
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.
1.4.

Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
§ budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
§ budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
§ obiekt małej architektury;
Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów
składających się na całość użytkową.
Obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
§
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
§
posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
§
użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania
w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę,
nadbudowę obiektu budowlanego.
Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie
lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
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Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność
do stosowania w budownictwie.
Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.
Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość
użytkową.
Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe
kontrole dokonywane przez właściwy organ.
Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania
robót.
Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami,
służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice
tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.
Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych
specyfikacjach technicznych.
Grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,
z późn. zm.).
Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn,
określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących
ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu
wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
Normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)”
Przedmiarze robót - stanowi wyłącznie element pomocniczy do wyceny robót względem projektu budowlanego, oraz całej
dokumentacji projektowej. Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty przetargowej powinien indywidulanie wykonać
wyceny zakresu robót, wszystkich prac i wymagań z nimi związanych, a także ich ilości. Przedmiar robót budowlanych ma
charakter pomocniczy. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie wyznacza zakresu robót budowlanych
objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia stanowią jedynie pomoc wykonawcom
w oszacowaniu kosztów robót budowlanych. Przedmiarowi robót można zatem przypisać wyłącznie charakter dokumentu
pomocniczego. Jeżeli Zamawiający przyjął zasadę wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót, stanowiący podstawę
sporządzenia kosztorysu, jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje
zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. W przypadku formy ryczałtowego wynagrodzenia przedmiar robot budowlanych
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ma na celu umożliwienie wykonawcom wyliczenia ceny ryczałtowej za roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia.
Przed przystąpieniem do złożenia oferty Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji projektowej i przetargowej
i samodzielnie dokonać wyceny robót podstawowych i pomocniczych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacją projektową, przetargową, wymaganiami określonymi w ST i SST, zasadami wiedzy technicznej,
obowiązującymi przepisami, a także przytoczonymi w poszczególnych SST przepisami związanymi.
Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz komplet dokumentacji projektowej
i SST.
1.5.1.

Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegółowych warunkach umowy.
1.5.2.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią załączniki do umowy,
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze
od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.3.

1.5.4.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy 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 lub 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: a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi, b) 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
baz produkcyjnych, 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.
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo
przez personel wykonawcy.
Ochrona własności publicznej i prywatnej

1.5.7.

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.
1.5.8.
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 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.
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.
1.5.9.

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.
1.5.10.

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).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.5.11.

2.
2.1.

MATERIAŁY
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.

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.
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.
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2.3.

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 nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4.

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.
2.5.

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 Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, 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 projektowa 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.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu

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 dokumentacji
projektowej, 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

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
5.1.
5.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
5.2.1.

5.2.2. 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, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
5.2.3.

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
5.2.4.
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Wykonawca.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

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 dokumentacji projektowej 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.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.2.

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.
6.3.

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.
6.4.

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.
6.5.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów 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 lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.6.

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,
§ 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,
§ zostały dopuszczone do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie
posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.7.

§

Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 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 budowy.
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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 dokumentacji projektowej,
• 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,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• 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.

§

Dokumenty

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.

§

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], następujące dokumenty:
a)
pozwolenie na budowę,
b)
protokoły przekazania terenu budowy,
c)
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d)
protokoły odbioru robót,
e)
protokoły z narad i ustaleń,
f)
operaty geodezyjne,
g)
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

§

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.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie postępu robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
7.2.
Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
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 przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
§ odbiorowi częściowemu,
§ odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
§ odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji i rękojmi.
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)
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.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
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:
§
dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
§
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
§
protokoły odbiorów częściowych,
§
recepty i ustalenia technologiczne,
§
dzienniki budowy,
§
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,
§
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie
z SST,
§
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
§
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
§
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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
8.4.1.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
§ robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
§ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren
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10.

budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
pozostałe czynniki cenotwórcze, niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacją
projektową, wymaganiami ST, SST, oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami związanymi. Ilekroć w ST lub SST
przywołane są przepisy, ustawy, rozporządzenia, zeszyty techniczne itp. wymagania techniczne, niezbędne do wykonania
prace w nich określone uważa się za obowiązujące dla wszystkich prac.

PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 191 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2016 poz. 672 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1440 z późn. zm.).
Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).
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. 2003 nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz.
1966 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 108 poz. 953 z późn. zm.).
Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00 Roboty wstępne i przygotowawcze
1.

Obowiązki Inwestora (Zamawiającego)

§ Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy dokumentację projektową oraz dziennik budowy
§ Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę
i zaakceptowanym przez Inwestora.

§ Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
§ Zawiadomienie właściwych organów co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót o zamiarze ich rozpoczęcia, dołączając
oświadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków.
Inwestor: Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

2.

Obowiązki Wykonawcy

- Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz).
- Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Treść tablic i miejsce
ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy,
od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być
porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.
- Zorganizowanie terenu budowy.
- Zabezpieczenie dostawy mediów.
- Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed:
a) zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami,
b) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami,
c) możliwością powstania pożaru,
d) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym,
- Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca
ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.
- Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy
(od przejęcia placu do odbioru końcowego robót).
- Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.
- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy
w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00 Roboty rozbiórkowe i demontażowe
Kod CPV: 45111000-8
1.

PRZEDMIOT SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej B.02.00.00 - Roboty rozbiórkowe i demontażowe są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych w ramach
zadania:
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 - ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.
Przy pracach rozbiórkowych należy zachować szczególną ostrożność.

2.

ZAKRES ROBÓT

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą następujących prac rozbiórkowych i demontażowych w zakresie związanym
z budową klatki schodowej i wykonaniem nadproży tj.:
- demontaż narożników drewnianych zabezpieczających naroża ścian,
- demontaż pochwytów drewnianych na istniejącej klatce schodowej,
- rozbiórka balustrady klatki schodowej,
- demontaż ościeżnicy w piwnicy (pom. pod klatką schodową),
- demontaż kraty stalowej drzwiowej (pom. pod klatką schodową),
- demontaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic drewnianych drzwiowych na parterze oraz na 1 i 2 piętrze,
- rozbiórka cokolików drewnianych na powierzchni projektowanej klatki schodowej,
- demontaż drewnianych zabezpieczeń stolarki okiennej,
- rozbiórka boazerii drewnianej ze ścian,
- demontaż stalowych narożników zabezpieczających stopnie istniejącej klatki schodowej przeznaczonej do rozbiórki,
- demontaż wykładziny pcv na istniejącej klatce schodowej oraz na części korytarzy, na powierzchni projektowanej
klatki schodowej,
- rozebranie drewnianej okładziny stopni istniejącej klatki schodowej,
- rozbiórka przeszkolonej ścianki działowej drewnianej wydzielającej istniejącą klatkę schodową na poziomie parteru,
- rozbiórka ścianki działowej murowanej w piwnicy,
- rozbiórka posadzki z płytek w piwnicy wraz z rozbiórką cokolików (pomieszczenie pod istniejącą klatką schodową
oraz przy przeznaczonej do rozbiórki ściance działowej),
- wykucie z muru podokienników drewnianych i z lastryko (przy stolarce okiennej
na projektowanej klatce schodowej),
- rozbiórka wylewki betonowej przy drzwiach zewnętrznych, na istniejącej klatce schodowej,
- rozbiórka biegu klatki schodowej,
- rozbiórka wszystkich warstw podposadzkowych w piwnicy (pow. projektowanej klatki schodowej),
- rozbiórka podłogi drewnianej na powierzchni projektowanej klatki schodowej,
- rozbiórka stropów drewnianych (projektowana klatka schodowa),
- demontaż istniejącej stolarki okiennej (w miejscu projektowanego okna oddymiającego).

3.

MATERIAŁY

Materiały pochodzące z rozbiórki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom stalowy).
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2.

4.

SPRZĘT

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne,
rusztowania systemowe, pomosty zewnętrzne.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.

5.

TRANSPORT

Samochód wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska. Nie należy używać gruzu
do ponownego zużycia w podłożu posadzek. Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (z późniejszymi zmianami).
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4.

6.

WYKONANIE ROBÓT
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Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca na własny koszt powinien odpowiednio przygotować teren, na którym
te roboty mają być wykonane.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
W ramach wykonania robót rozbiórkowych (określonych w pkt. 2 SST) w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą również:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
-wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych - uprzątnięcie terenu robót,
-wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki i ich składowanie i utylizacja.
Warunki szczegółowe dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych:
1. Przy wykonywaniu robót demontażowych oraz rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP, stosować
sprzęt ochronny i zabezpieczający.
2. Do zrywania lub rozbiórki posadzek przewidzianych do skucia stosować młotki pneumatyczne lekkie (o masie 7-9 kg).
3. Przy rozbiórce młotkami pneumatycznymi należy przestrzegać następujących zasad:
a) stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne ze względu na dużą ilość drgań
oddziaływujących na organizm ludzki,
b) nie wolno dopuszczać do wykonywania robót narzędziami pneumatycznymi kobiet, młodocianych oraz osób chorych
na reumatyzm,
c) ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, ze względu na wywoływanie przez te
urządzenia nadmiernego hałasu,
d) narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście za uchwyty rękami zgiętymi w łokciach,
a przewód odprowadzający zużyte powietrze nie powinien być skierowany na obsługującego dane urządzenie; poza
tym pracownik obsługujący młot pneumatyczny powinien go tak ustawiać, aby pył wytwarzany w czasie jego pracy był
odwiewany przez wiatr,
e) pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani badaniom lekarskim przynajmniej dwa razy
w roku.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.

7.

KONTROLA JAKOŚCI

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6.

8.

OBMIAR ROBÓT

Jednostki obmiaru dla robót rozbiórkowych i demontażowych zgodnie z przedmiarem robot: szt., mb, m2, m3, kpl.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7.

9.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

-

Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2016 poz. 672 z późn. zm.).
Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).
- 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 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 108 poz. 953 z późn. zm.).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.00.00 Roboty konstrukcyjne zbrojarskie, konstrukcje stalowe
Kod CPV: 45223210-1
45223500-1
1.

PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania, montażu i odbioru
zbrojenia konstrukcji żelbetowych oraz montaż nadproży stalowych w ramach zadania:
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 - ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych.
1.1.
Zakres stosowania ST
Specyfikację Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu
do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.
1.2
Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż
zbrojenia ze stali do zbrojenia betonu.
W zakres tych robót wchodzą:
a) przygotowanie zbrojenia,
b) montaż zbrojenia,
c) montaż kształtowników stalowych
W zakres robót zasadniczych wchodzi zbrojenie następujących elementów konstrukcyjnych:
Klatka schodowa K1
Przewidziano rozebranie istniejącej klatki schodowej i wykonanie nowej klatki schodowej żelbetowej monolitycznej. Zbrojenie
ze stali grupy A-IIIN i A-0 zgodnie z rysunkami wykonawczymi.
Nadproża z kształtowników stalowych
Nadproża z belek stalowych I 180.
W istniejących ścianach konstrukcyjnych budynku projektuje się wykonanie nadproży stalowych. Nadproża należy wykonać
z trzech belek umieszczanych w ścianie nad otworem. Oparcie nadproży zaprojektowano na dwóch poduszkach betonowych z
betonu B15 grubości 15 cm. Przed wbudowaniem kształtowniki należy oczyścić do stopnia czystości Sa 2,5 wg ISO 8501
poprzez czyszczenie strumieniowo – ścierne a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie farbami epoksydowymi (warstwa
podkładowa + warstwa nawierzchniowa). Lokalizację nadproży podano na rysunkach rzutów konstrukcji poszczególnych
kondygnacji, szczegółowe wymiary oraz opis wykonania nadproża – na rysunku konstrukcji.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami umowy i obowiązującymi
normami i zaleceniami zapisanymi w Dzienniku Budowy.
2.

MATERIAŁY

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej
Do konstrukcji żelbetowych w obiektach objętych niniejszym Kontraktem stosuje się klasy i gatunki stali wg zestawienia
poniżej:
a)
Klasa A-0,
b)
Klasa A-IIIN.
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inżyniera przy dokonywaniu odbioru wykonanych robót.
Własności mechaniczne i technologiczne stali
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-89/H84023/06.
Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań,
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne
nieuzbrojonym okiem
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
a)
jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich
b)
jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla
prętów o większych średnicach.
Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów
i gatunków
Konstrukcja nadproży
Do wykonania konstrukcji stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają Deklaracje Zgodności.
Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stali zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np. pochodzące
z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inspektora jeśli posiadają Aprobatę Techniczną . Stal dostarczana
na budowę powinna:
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- mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze znakami zgodnie z
PN-73/ H-01102,
- spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych:
-dla dwuteowników PN-86/H-93407.

3.

SPRZĘT

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.
4.

TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, środkami transportu, w sposób
gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i
właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót,
który uzyskał akceptację Inżyniera.
Transport i składowanie stali konstrukcyjnej
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak, aby powierzchnia
stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich
podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i PN-IEC
i postanowieniami Kontraktu.
5.2.
Harmonogram prac
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki,
w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.
5.3.
Wykonywanie zbrojenia
Czystość powierzchni zbrojenia
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do
całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani
późniejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn w
prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować.
Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji Projektowej. Cięcie i gięcie stali
zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie.
Montaż zbrojenia
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego.
Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu prętów.
Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie z rysunkami roboczymi przez
spawanie.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.
Skrzyżowanie zbrojenia płyt należy wiązać, zgrzewać lub spawać w dwóch rzędach prętów skrajnych każde skrzyżowanie, w
pozostałych rzędach co drugie w szachownicę.
Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań prętów i strzemion, styki
spawania mogą się znajdować na jednym pręcie.
Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich nie powinna przekraczać 4 w
stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie płaskim. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie
powinna przekraczać 25% ogólnej ich liczby.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 00.00
“Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 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.
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakości wykonania elementów stalowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. Poszczególne
etapy wykonania elementów stalowych są odbierane poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. Ocena poszczególnych
etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Materiały stosowane do wykonania elementów stalowych podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.
Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta:
- zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy
- kompletność i prawidłowość dokumentów jakości,
- stan techniczny wyrobów, znakowanie.
6.2.
Badania jakości robót w czasie budowy
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Rysunkami konstrukcyjnymi oraz
podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.
Badania w czasie budowy
Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają przewidzianym w Rysunkach i czy są zgodne ze
świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi.
Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i taśmą, suwmiarką i porównanie z
Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
Tolerancje wykonania
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica nr 1.
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm.
Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do podanych na rysunku nie
powinna przekraczać 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno przekraczać 3 %.
Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm.
Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25 mm.
Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w stosunku do wszystkich
skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym
pręcie.
Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0.5 cm.
Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm.
Tablica 1
Parametr

Cięcie prętów
(L - długość cięcia wg projektu)
Odgięcia
(odchylenia w stosunku do położenia określonego w
projekcie)
Usytuowanie prętów:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagań
projektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest całkowitą grubością elementu)
c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a jest odległością projektowaną pomiędzy powierzchniami
przyległych prętów)
d) odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym
punkcie zbrojenia (b - oznacza całkowitą grubość lub
szerokość elementu)
7.

Zakresy tolerancji

dla L<6.0 m
dla L>6.0 m
dla L<0.5 m
dla 0.5 m<L<1.5 m
dla L>1.5 m

Dopuszczalna
odchyłka

20 mm
30 mm
10 mm
15 mm
20 mm
<5 mm

dla h<0.5 m
dla 0.5 m<h <1.5 m
dla h>1.5 m
a<0.05 m
a<0.20 m
a<0.40 m
a>0.40 m
b<0.25 m
b<0.50 m
b<1.5 m
b>1.5 m

10 mm
15 mm
20 mm
5 mm
10 mm
20 mm
30 mm
10 mm
15 mm
20 mm
30 mm

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST “Wymagania ogólne" pkt. 7.
W zakresie przygotowania i montażu zbrojenia nie prowadzi się obmiaru robót. Prace te są składowymi robót budowlanokonstrukcyjnych.
8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “Wymagania ogólne” pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości.
8.1.
Odbiór stali na budowie
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być zaopatrzony każdy krąg lub
wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać:
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a)
znak wytwórcy,
b)
średnicę nominalną,
c)
gatunek stali,
d)
numer wyrobu lub partii,
e)
znak obróbki cieplnej.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla każdej wiązki.
Dostarczona na budowę stal, która:
a)
nie ma zaświadczenia (atestu),
b)
oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności,
c)
pęka przy wykonywaniu haków,
może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników badań wg normy PN-91/H-04310.
8.2.
Odbiór zamontowanego zbrojenia
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do Dziennika
Budowy,
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami
niniejszej Specyfikacji.
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:
a)
zgodność kształtu prętów,
b)
zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,
c)
rozstaw strzemion,
d)
prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień,
e)
zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne" pkt. 9.
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem robót, oceną jakości
użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
Roboty związane z przygotowaniem i montażem zbrojenia nie są rozliczane wg indywidualnej ceny jednostkowej. Koszt
wykonania tych prac stanowi cenę składową robót związanych z wykonywaniem konstrukcji żelbetowych .
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-63/B-06251
- PN-84/H-04408
- PN-91/H-04310
- PN-89/H-84023/01
- PN-89/H-84023/06
- PN-82/H-93000
- PN-82/H-93215

Roboty betonowe i żelbetowe
Metale. Technologiczna próba zginania
Próba statyczna rozciągania metali
Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne. Gatunki
Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

- PN-EN 10020:2003
- PN-EN 10027-1:1994
- PN-EN 10027-2:1994
- PN-EN 10021:1997
- PN-H93419:1997

Definicje i klasyfikacja gatunków stali.
Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole główne.
Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.
Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.
Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. Wymiary.

Oraz inne obowiązujące PN (PN-IEC) lub odpowiednia normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.04.00.00 Roboty konstrukcyjne - betonowe
Kod CPV: 45223500-1
1.

PRZEDMIOT SST

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie konstrukcji żelbetowych w ramach zadania:
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 - ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych.
1.1
Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.2.
1.2.

Zakres robót objętych Specyfikacją

Elementy konstrukcyjne
Klatka schodowa K1
Przewidziano rozebranie istniejącej klatki schodowej i wykonanie nowej klatki schodowej żelbetowej monolitycznej. Beton
schodów B25 (C20/25). Biegi schodowe oparte na belkach policzkowych (zgodnie z rysunkami wykonawczymi).
1.3.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym
- nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach.
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie; liczba
po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. beton klasy B25 przy RbG = 25 MPa).
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym.
Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności
na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.
1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne"
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami, Specyfikacjami i poleceniami
Inspektora nadzoru.
2.

MATERIAŁY

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.1.
Składniki mieszanki betonowej
Cement
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych wg normy
PN-B-19701:1997 o następujących klasach:
a) CEM I klasy "42.5" - do betonu klasy B30 do B40,
b) CEM I klasy "32.5" - do betonu klasy B25.
Kruszywo
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym że marka kruszywa
nie powinna być niższa niż klasa betonu.
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i uplastyczniającym.
Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być zaopiniowane przez uprawnioną jednostkę badawczo naukową.
Zaleca się doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej.
2.2.
Wymagane właściwości betonu
Klasy betonu i ich zastosowanie
Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Rysunkach konstrukcyjnych oraz zgodnie z normą PN-88/B-06250.
Wymagania dla betonu
Beton musi spełniać wymagania zestawione poniżej w tablicy
Cecha
Wymagania
Metoda badań wg
Nasiąkliwość
do 5%
PN-88/B-06250
ubytek masy nie większy od 5%
Mrozoodporność
spadek wytrzymałości nie większy od 20%
jw.
po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F 150)
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3.

SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odległość nie większą niż 10 m.
Należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni płyt betonowych powinny charakteryzować się jednakowymi
drganiami na całej długości.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.
4.

TRANSPORT

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi:
a) naruszenia jednorodności masy,
b) zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim
stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego Rysunkami może wynosić 1 cm przy
stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych badanych metodą "Ve-be" różnice nie powinny przekraczać:
a) dla betonów gęstoplastycznych 4oC do 6oC,
b) dla betonów wilgotnych 10oC do 15oC.
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek" należy
dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
a) 90 minut przy temperaturze otoczenia
+15o C
b) 70 minut przy temperaturze otoczenia
+20o C
c) 30 minut przy temperaturze otoczenia
+30o C
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót
i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR
i postanowieniami Kontraktu. Ogólne wymagania dotyczące wykonania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2.
Zakres robót przygotowawczych
W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace
a)
prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu
b)
wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków
c)
dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego wykonanie niezbędnych
prac badawczych i projektowych
5.3.
Roboty zasadnicze
W zakres robót zasadniczych wchodzą następujące prace:
- klatka schodowa K1 zgodnie z rys. konstrukcji.
5.4. Roboty betonowe
Zalecenia ogólne
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru
dokumentacji technologicznej.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251
Układanie mieszanki betonowej
1)
Betonowanie
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni na którą spada. W przypadku,
gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego
teleskopowego do wysokości 8,0 m.
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać postanowień Specyfikacji i dokumentacji
technologicznej, a w szczególności:
a) Mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny
warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi
b) Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne
2)
Zagęszczanie betonu
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Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:
a) Wibratory wgłębne należy 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.
b) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
c) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią
i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.
d) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
e) Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować
się jednakowymi drganiami na całej długości.
f) Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30
do 60 sek.
g) Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m
w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola.
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
3)
Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach konstrukcyjnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu
stwardniałego ze świeżym przez:
a) usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego;
b) 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 20o C to czas
trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5o C zachowując warunki
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego
betonu.
Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5o C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą
konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
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.
Usuwanie deskowania i rusztowania
Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu określonej
na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.
Obróbka cieplna i pielęgnacja betonu w produkcji prefabrykatów
Gdy temperatura otoczenia jest mniejsza niż + 10oC należy przestrzegać następujących rygorów w prowadzeniu obróbki
cieplnej:
a) bezpośrednio po zakończeniu formowania przykryć powierzchnie elementów izolacją paroszczelną
(np. folią polietylenową), którą pozostawia się na cały czas obróbki cieplnej,
b) wstępne dojrzewanie w temperaturze otoczenia - min. 3 godz.,
c) podnoszenie temperatury betonu z szybkością max. 15oC/godz.,
d) max temperatura betonu podczas obróbki cieplnej nie większa od 80oC,
e) studzenie w formie z przykryciem paroszczelnym do uzyskania różnicy temperatur między powierzchnią betonu
a otoczeniem nie większej niż 40oC.
Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami
i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
b) pęknięcia są niedopuszczalne,
c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu minimum
1 cm,
d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 1cm,
a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,
e) kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować podczas betonowania płyty zgodnie
z Rysunkami konstrukcyjnymi. Powierzchnię płyty powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi.
Odchylenie równości powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm,
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f)

gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren
kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm.
Fundamenty betonowe bez deskowania i w deskowaniu
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe betonu fundamentów bez deskowania
a)
dla ław fundamentowych w planie
± 5 cm
b)
dla rzędnej wierzchu ław fundamentowych
± 2 cm
c)
odchylenie od pionu płaszczyzn ław fundamentowych
± 2 cm
Deskowania i rusztowania
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz bezpieczeństwo konstrukcji.
Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Płyta deskowań dla
betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania
belek o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia,
przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu
całkowitym.
Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta.
Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być większy niż 2 mm.
Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:
a)
na odcinku 20 cm - 2 mm,
b)
na odcinku 200 cm - 5 mm.
Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego elementu konstrukcji.
Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę uwzględniającym wymagania
niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić ugięcie i osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru
ułożonego betonu. Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru szczegółowy projekt rusztowań roboczych,
niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed przystąpieniem do realizacji.
Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i wykonane aby zapewnić dostateczną
sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania.
We wszystkich konstrukcjach rusztowań należy stosować kliny z drewna twardego lub inne rozwiązania, które umożliwią
właściwą regulację rusztowań.
Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych jeżeli uzna rusztowanie za niebezpieczne
i nie gwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za jakość i ostateczny efekt robót.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu
Zakres kontroli
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu:
a)
właściwości cementu i kruszywa,
b)
konsystencja mieszanki betonowej,
c)
wytrzymałość betonu na ściskanie,
d)
nasiąkliwość betonu,
e)
odporność betonu na działanie mrozu,
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji)
na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości
mieszanki i betonu.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6.
7.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7.
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w Księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać
ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostką obmiarową jest m3.
8.

ODBIÓR ROBÓT

Odbiorom podlegają:
a)
dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
b)
deskowania i rusztowania,
c)
wykonane zbrojenie,
d)
beton wykonanych elementów.
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające parametry zastosowanych
materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów
geometrycznych wykonanych elementów.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.
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9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne" pkt. 9.
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem robót, oceną jakości
użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót wymieniony w p. 1.1. niniejszej ST.
Cena wykonania robót mierzonych w m3 (betonowanie) obejmuje:
a) prace przygotowawcze,
b) badania laboratoryjne materiałów i wraz z opracowaniem dokumentacji
c) zakup i dostarczenie materiałów,
d) dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
e) przygotowanie podłoża z ubitych materiałów sypkich,
f) wykonanie zbrojenia,
g) montaż i demontaż szalunków, deskowań i rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierżawa, impregnacja, itp.)
h) prace zasadnicze – betonowanie,
i) pielęgnację betonu,
j) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
k) wykonanie określonych w postanowieniach umowy badań, pomiarów, i sprawdzeń robót,
l) uporządkowanie placu budowy po robotach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
- PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badań.
- PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
- PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton.
- PN-88/B-06250 Beton zwykły.
- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
- PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu
na ściskanie.
- PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości na ściskanie
za pomocą młotka Schmidta typu N.
- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
- PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
- PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
- PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.
- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
- PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
- BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.
- BN-86/7122-11/21 Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania.
- BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania.
oraz inne obowiązujące PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajów UE
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.05.00.00 Roboty murowe
Kod CPV: 45262500-6
1.

PRZEDMIOT SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej B.05.00.00 - Roboty murowe są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z uzupełnieniem ścian, wykonaniem ścianek działowych, zamurowaniem otworów oraz wykonaniem obmurowań
w ramach zadania:
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 - ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

2.

ZAKRES ROBÓT

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą następujących robót murowych:
- wykonanie uzupełnienia ścian (domurowania, zamurowanie otworów) ścian istniejących z cegły pełnej,
- wykonanie ścianek działowych z betonu komórkowego,
- ułożenie nadproży prefabrykowanych.

3.

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:
Cegła pełna
Cegły pełne do wykonania murów powinny spełniać wymagania normy PN-B-12050:1996.
Dane techniczne:
- klasa 150,
- wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,
- masa: ok. 4,0-4,5 kg
- współczynnik przewodności cieplnej: K = 0,52 - 0,56 W)mK
- nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16%
- wytrzymałość na ściskanie 15 MPa
- odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15oC i odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu,
- dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych.
Bloczek z betonu komórkowego
- klasa gęstości min. 500.
Materiały do zapraw przygotowanych na placu budowy
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
„Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Cement
Wyróżnia się kilka odmian cementu stosowanych w robotach murarskich:
Cement portlandzki.
Cement portlandzki wieloskładnikowy (przy jego użyciu przygotowuje się m.in. zaprawy murarskie i tynkarskie).
Cement murarski (stosowany głównie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich).
Cement stosowany do wykonania zapraw winien spełniać wymagania grupy norm PN-EN 196 i PN-EN 197. Do zapraw
najczęściej stosuje się cement portlandzki lub cement murarski, który winien spełniać wymagania normy PN-EN 413-1:2011
„Cement murarski - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności”.
Wapno
Spoiwo stosowane jako materiał wiążący w zaprawach tynkarskich. Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spełniać
wymagania norm: PN-EN 945-1 „Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności”, PN-EN 459-2
„Wapno budowlane - Część 2: Metody badań” oraz PN-EN 459-3 „Wapno budowlane - Część 3: Ocena zgodności”.
Zaprawy gotowe
W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodą określa producent.

4.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.
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Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn przy robotach murarskich należy stosować:
- pion murarski
- łatę murarską,
- łatę ważoną,
- wąż wodny,
- poziomnicę uniwersalną,
- łatę kierunkową,
- warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku,
- sznur murarski,
- kątownik murarski,
- wykrój.
Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym:
- kastrę na zaprawę,
- palety na elementy murowe,
- wiadra.
Do obróbki elementów murowych:
- młotek murarski,
- oskard murarski,
- przecinak murarski.
Do murowania:
- kielnię murarską,
- czerpak,
- łopatę do zaprawy,
- rusztowania.

5.

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami oraz wytycznymi producenta.
Materiał dostarczany jest na budowę transportem samochodowym, zapakowany na palety a całość zafoliowana. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na plac budowy
oraz za ich właściwe składowanie i ich wbudowanie.
Suchą zaprawę w workach transportować samochodem, zabezpieczając worki przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

6.

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i zasadami sztuki
murarskiej.
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów murowych nie podano
inaczej, to:
- mury należ y wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów murowych i grubości spoin tak, aby
ściana stanowiła jeden element,
- elementy murowe powinny być układane na płasko,
- spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny by ć usytuowane mijankowo,
- mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości,
- elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu,
- przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia
lub instrukcji producenta wyrobu,
- stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą konieczną do uzyskania
prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne,
- konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą być wykonywane przy
temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogą być wykonywane przy minimalnej temperaturze
określonej przez producenta zaprawy,
- wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy temperaturze poniżej 0°C pod
warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy lub pod warunkiem dopuszczenia takiej
możliwości przez producenta zaprawy,
- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych,
- spoiny poziome powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.
Zasady murowania ścianek działowych
Ścianki działowe należy murować na zaprawie cementowej o wytrzymałości nie niższej niż 5 N/mm 2. Przy rozpiętości
przekraczającej 5 m lub wysokości powyżej 2,5 m powinny być zbrojone. Zbrojenie powinno być zakotwione w spoinach
nośnych na głębokość nie mniejszą niż 70 mm. Ścianka powinna być połączona ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi
zazębionych krytych.
Zasady wykonywania nadproży z elementów prefabrykowanych
Nadproża prefabrykowane powinny spełniać wymagania normy PN-EN 845-2.
Nadproża murowe zespolone wykonywane są na placu budowy z gotowych kształtek nadprożowych, zbrojonych prętami
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stalowymi i łączonych (zespalanych) betonem.
Nadproża powinny być opierane na zaprawie i wypoziomowane zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym. Oparcie
końca nadproża powinno być nie mniejsze niż 100 mm.

7.

KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6.
Ocenie przy odbiorze robót murowych podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość i zachowanie równości płaszczyzn oraz
grubość spoin. Kontroli podlega również jakość spoin pod względem wytrzymałościowym i przyczepności z wyrobami
ściennymi. Wykonane mury muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB.
Zaprawy - w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób
podany w obowiązującej normie.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli
Dopuszczalne odchyłki [mm]

Rodzaj odchyłek

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze długości
- na całej powierzchni

3
10

6
20

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

3
6
20

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
- na 1 m długości
- na całej długości

1
15

2
30

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

1
10

10

+6, -3

+6, -3

+15, -1

+15, -10

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

2

ponad 100 cm

8.

szerokość

+10, -5

+10, -5

wysokość

+15, -10

+15, -10

OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7.

9.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania
murów z technicznymi warunkami wykonania.
W zakresie robót murowych kontroli jakości podlega:
1. Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową.
2. Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań).
3. Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
4. Sprawdzenie podstawowych wymiarów i odchyłek i ich porównanie z dopuszczalnymi.
Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 771-1 do 6+A1:2015-10
PN-EN 1015-10:2001
PN-EN 1015-11:2001

Grupa norm określających wymagania dotyczące elementów murowych
(wersja angielska).
Metody badań zapraw do murów - Część 10: Określenie gęstości wysuszonej
stwardniałej zaprawy (wersja angielska).
Metody badań zapraw do murów - Część 11: Określenie wytrzymałości na
zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy (wersja angielska).
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PN-EN 1015-17:2002
PN-EN 1015-18:2003
PN-EN 413-1:2011
PN-EN 13139:2003
PN-EN 197-1:2012
PN-EN 197-2:2014-05
PN-EN 1008:2004

PN-EN 998-2:2016-12
PN-B-10104:2014-3

Metody badań zapraw do murów - Część 17: Określenie zawartości chlorków
rozpuszczalnych w wodzie w świeżych zaprawach
Metody badań zapraw do murów - Część 18: Określenie współczynnika absorpcji
wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy
Cement murarski - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.
Kruszywa do zaprawy.
Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
Cement - Część 2: Ocena zgodności.
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu.
Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 2: Zaprawa murarska
Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia – Zaprawy
o określonej składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy.

Karty technologiczne, instrukcje i wytyczne producentów materiałów stosowanych do robót murowych.
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B.06.00.00 Roboty izolacyjne
Kod CPV: 45320000-6
1.

PRZEDMIOT SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej S-07.00.00 - Roboty izolacyjne są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z pracami izolacyjnymi i termomodernizacyjnymi w ramach zadania:
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 - ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych.
2.

ZAKRES ROBÓT

Przedmiotem niniejszego opracowania jest docieplenie budynku w celu uzyskania optymalnego rozwiązania ekonomicznego.
W ramach robót należy wykonać:
a) izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:
- izolacja przeciwwilgociowa podkładów pod posadzki
b) izolacje termiczne:
- docieplenie podłogi na gruncie.
3.

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 2.
3.1.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa podkładów pod posadzki
Folia polietylenowa 0,3mm.
3.2.

Izolacje termiczne

- pozioma izolacja podłogi na gruncie
Płyty styropianowe EPS100-038:
grubość 10cm,
współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,038 [W/m·K],
klasa reakcji na ogień – E,
4.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 3.
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt:
narzędzia i sprzęt do robót związanych z wykonywaniem izolacji z wełny mineralnej, folii PE, papy termozgrzewalnej,
styropianu i polistyrenu ekstrudowanego.
5.

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 4.
Materiały zastosowane do wykonania robót powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywane i transportowane według instrukcji producenta.
Na stanowisku roboczym odkrytym, materiały należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie
brezentem lub folią. Magazynowanie klejów i zapraw wg instrukcji producenta.
6.

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 5.
6.1.
Wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
Przygotowanie podłoża:
- Podłoże powinno być czyste, suche, bądź matowo-wilgotne, gładkie, oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, nacieków itp.,
- Podłoże pod izolacje powinno być trwałe, nieodkształcalne i powinno przenosić wszystkie działające nań obciążenia.
Przeciwwilgociowe izolacje z folii.
Liczbę warstw izolacji przeciwwilgociowej określa projekt.
Szerokość zakładów zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 15 cm. Zakłady
arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.
Każda z przyklejanych warstw papy powinna być szczelna i ciągła na całym obwodzie.
6.2.
Ocieplenie podłogi na gruncie
Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu,
tłuszczu, nalotów czy wykwitów. Płyty styropianowe układane na sucho starannie dociskamy do siebie, aby uniknąć
powstawania mostków termicznych na złączeniach.
Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą
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wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem.
Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby
przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy
powinny mieć jednakową grubość.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 6.
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie z dokumentacją opisową
i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża
i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych.
Kontrola przygotowanej warstwy docieplenia powinna obejmować:
- sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem,
- sprawdzenie grubości warstwy docieplenia,
- sprawdzenie, czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu,
- poprawność przygotowanego podłoża pod warstwy izolacyjne,
- wilgotność podłoża przed wykonaniem warstw izolacyjnych,
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża,
- sprawdzenie, czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste,
- ciągłość izolacji termicznej ze styropianu, jej stan techniczny przed zakryciem, brak uszkodzeń powierzchniowych, przerw,
rozerwań, dziur i innych uszkodzeń mechanicznych eliminujących poprawne działanie izolacji,
7.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7.
Powierzchnia wykonanej izolacji mierzona w m2.
8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

m2

Za 1
zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-93B-02023 - Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów
- PN-89/B-0462C - Materiały i wyroby termomodernizacyjne - terminologia i klasyfikacja
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B.07.00.00 Posadzki i podkłady podposadzkowe
Kod CPV: 45262000-1
45262350-9
1.

PRZEDMIOT SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej B.07.00.00 – Posadzki i podkłady podposadzkowe są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonywaniem podłoży pod posadzki w ramach zadania:
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 - ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

2.

ZAKRES ROBÓT

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą następujących robót:
- wykonanie podkładu - podsypki piaskowo-kruszywowej (pod warstwy posadzki),
- wykonanie podkładu betonowego,
- wykonanie posadzki betonowej,
- wykonanie podłogi z płyty na podestach.

3.

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2.
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną
do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami
podstawowymi, albo:
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję
Europejską, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE,
dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podkładów i posadzek cementowych są:
- grunt niespoisty np. pospółka jako podłoże pod posadzki,
- beton co najmniej klasy B10 (C8/10),
- jastrych ze spoiwem z cementu portlandzkiego o wytrzymałości min. 15 MPa,
Mieszanki betonowe – beton B10 (C8/10)
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład mieszanki betonowej,
dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa.
Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać
przesłane dla Inspektora. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora. Beton powinien
spełniać następujące wymagania: przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzoną
przez Inspektora nadzoru recepturą. Każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności
z recepturą.

4.

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
Wykonawca rozpocznie prace związane z wykonywaniem podkładów pod posadzki po zakończeniu robót rozbiórkowych i
konstrukcyjnych na danym obszarze robót, a także po zakończeniu wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych.
Warunki wykonania dla podkładu kruszywowego pod posadzki:
- układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac związanych ze zdjęciem istniejących warstw
posadzkowych założonych do rozbiórki;
- przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych;
- układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni poszczególnych pomieszczeń, równomiernie, warstwą o stałej
grubości na całej powierzchni, zagęszczając do wskaźnika min. 0,98 według normalnej próby Proctora.
Warunki wykonania dla podkładu betonowego:
Do wykonywania podkładu betonowego należy przystąpić po wykonaniu warstwy podsypkowej. Wykonywanie podkładu
należy prowadzić na całej powierzchni poszczególnych pomieszczeń, równomiernie, warstwą o stałej grubości. Powierzchnia
podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków i czysta. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu
od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.
Wykonanie posadzki cementowej
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Posadzka, wykonana z zaprawy cementowej marki 15 MPa, z oczyszczeniem i osłoną folią PE na izolacji z płyt styropianowych,
z ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:
- Posadzka cementowa powinna być wykonana zgodnie z projektem. Wytrzymałość posadzki cementowej badana
wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 15 MPa, na zginanie - 3 MPa.
- Podłoże, na którym wykonuje się posadzkę powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń.
- Posadzka cementowa powinna być oddzielona od pionowych stałych elementów budynku paskiem styropianu.
- W posadzce powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa
niż 5 °C.
- Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia
stożka pomiarowego.
- Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być
większa niż 400 kg/m3.
- Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej
grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.
Posadzka powinna mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę.

5.

KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6.
Wykonanie podkładów z kruszywa
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podłoża;
- materiał użyty na podkład
- grubość i równomierność warstw podkładu;
- sposób i jakość zagęszczenia.
Kontrola podkładu betonowego
Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacyjnych posadzki.
Kontrola jakości wykonanego podkładu obejmuje sprawdzenie:
- wyglądu powierzchni - powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka bez wgłębień i wypukłości, pęknięć i ostrych
krawędzi;
- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
- stopnia wilgotności podkładu.
Kontrola jakości posadzek cementowych obejmuje ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności
dokumentów - kontrolę jakości przygotowania i oczyszczenia podłoża zgodnie z kryteriami:
- odchylenie powierzchni od projektowanej płaszczyzny max. 3mm/2m i nie więcej niż 5mm na długości całego
pomieszczenia,
- kontrolę ułożenia materiałów wykończeniowych według szczególnych kryteriów dla innych wybranych rodzajów
wykończenia,
- ocenę przygotowania podłoży: prawidłowość i dokładność wykonania posadzek i prowadzenia prac zgodnie
z wytycznymi producentów i normami,
- sprawdzenie poziomu posadzek niwelatorem laserowym - dopuszczalne odchyłki to 3mm na odcinku 2m.

6.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7.
Jednostkami obmiarowymi są:
- podkład z kruszywa: m3,
- podkład betonowy - m3,
- posadzka betonowa – m2,
- posadzka z płyty OSB - m2.

7.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.

PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30010:1990 Cement portlandzki biały.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN- EN 14157:2005 Kamień naturalny -- Oznaczanie odporności na ścieranie
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B.08.00.00 Tynki
Kod CPV: 45410000-4
1.

PRZEDMIOT SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej B.08.00.00 - Tynki są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich
w ramach zadania:
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 - ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych.
2.

ZAKRES ROBÓT

a)
b)
c)
d)

uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych w miejscach na zamurowaniach,
wykonanie tynków cementowo-wapiennych na ściankach działowych,
wykonanie tynków cementowo-wapiennych na biegach i spocznikach schodów,
wykonanie tynku mozaikowego.

3.

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 2.
3.1.

Tynki cementowo-wapienne

Woda PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje,
muł.
Piasek PN-EN 13139:2003
Piasek do zapraw powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm; piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm; piasek gruboziarnisty
1,0-2,0mm,
- do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do gładzi drobnoziarnisty.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-90/B-14501
- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykłe,
- przygotowanie zapraw powinno być wykonane mechanicznie,
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana w okresie około 3 godzin,
- do zapraw należy stosować cement portlandzki według normy PN-EN 19707:2012 „Cement- Część 1: Skład, wymagania
i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”
- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego według
normy PN-EN 459-1:2015-06 „Wapno budowlane”,
- skład objętościowy składników należy dobierać w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3.2.
Mozaikowy tynk dekoracyjny lub materiał równoważny o parametrach nie gorszych niż:
Zakres stosowania:
Gotowy do użycia barwny tynk dekoracyjny na bazie spoiwa z wodnych dyspersji żywic akrylowych oraz barwionego kruszywa
kwarcowego o wybranej kolorystyce. Po nałożeniu pozwala na uzyskanie estetycznej powierzchni złożonej z drobnoziarnistych,
kolorowych kamyczków. Ze względu na dużą odporność na ścieranie, zmywanie i uderzenia, polecany jest do pomieszczeń
intensywnie eksploatowanych (klatki schodowe, hole, korytarze).
Charakterystyka:
Wodoodporny.
Znakomicie przyczepny do podłoża.
Odporny na uderzenia mechaniczne, zmywanie, ścieranie, szorowanie.
Łatwy w nakładaniu.
Stopień połysku: Matowy.
Przenikanie pary wodnej: średnie sd ≥ 0,14 < 1,4 m.
Współczynnik przepuszczalności wody: ≤ 0,06 [kg/(m2h0,5)].
Wielkość ziarna: 0,8-1,2 mm.

4.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 3.
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt:
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mieszarki do zapraw, agregaty tynkarskie, betoniarki wolnospadowe, pompy do zapraw.
5.

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 4.
Materiały zastosowane do wykonania robót powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywane i transportowane według instrukcji producenta.
Na stanowisku roboczym odkrytym, materiały należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie
brezentem lub folią.
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane
można przewozić dowolnym środkiem transportu zabezpieczającym przed zawilgoceniem.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami oraz nadmiernym zawilgoceniem.
6.

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 5.
6.1.
Warunki przystąpienia do robót
- przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
- tynki należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +50C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek
poniżej 00C,
- w niższych temperaturach można wykonywać tynki tylko przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających,
zgodnie z „ Wytycznymi wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur,
- zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu dwóch pierwszych dni przed nasłonecznieniem dłuższym
niż dwie godziny dziennie,
- w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu około
tygodnia, zwilżane wodą.
6.2.
Przygotowanie podłoża
- podłoża tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania
i badania przy odbiorze”,
- w ścianach murowanych przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać spoin przy zewnętrznych licach na głębokość
5-10mm,
- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych,
- nadmiernie suche powierzchnie należy zwilżyć wodą.
6.3.

Wykonanie tynków zwykłych

- sposoby wykonania tynków zwykłych powinny być zgodne z danymi określonymi w tablicy 4 normy PN-70/B-10100,

- tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy,
- grubości tynków zwykłych zależą od ich kategorii oraz rodzaju podłoża i powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100,
- tynki trójwarstwowe powinny składać się z obrzutki, narzutu i gładzi, narzut należy wykonać według pasów i listew
kierunkowych,
- gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem,
- do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: dla tynków nienarażonych na zawilgocenie
w proporcji 1:1:4, dla tynków narażonych na zawilgocenie oraz tynków zewnętrznych w proporcji 1:1:2.
6.4.
Wykonanie tynków mozaikowych
Podłoże (po zdjęciu starych powłok malarskich) posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione.
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy
odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić.
Przygotowanie podłoża zgodnie z wytycznymi producenta.
Sposób wykonania zaprawy oraz wykonania tynku, zgodnie z wytycznymi producenta.
7.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 6.
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie z dokumentacją opisową
i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za
pomocą oględzin zewnętrznych.
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób zgodny z normą PN-70/B-10100 i powinny umożliwić ocenę
wszystkich wymagań a w szczególności:
- sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem,
- sprawdzenie prawidłowości przygotowania podłoża,
- sprawdzenie przyczepności tynków do podłoża,
- sprawdzenie grubości warstwy tynku,
- sprawdzenie wyglądu powierzchni tynku,
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- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
- sprawdzenie wykończenia tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
8.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7.
Powierzchnia wykonanych tynków mierzona jest w m2.
Ilość tynków określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

9.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Ukształtowanie powierzchni tynku, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne
z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 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.)
Niedopuszczalne są następujące wady tynku:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do
podłoża.
Odbiór tynków powinien być potwierdzony protokołem.
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 9.
Za 1 m2 zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.
11. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu
- PN-EN 13139:2003 – Kruszywa do zapraw
- PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykłe
- PN-EN 19707:2012 - Cement- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku
- PN-EN 459-1:2015-06 - Wapno budowlane
- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „ Tynki”
- Instrukcje i certyfikaty producenta.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.09.00.00 Okładziny z płyty g-k, ścianki g-k
Kod CPV: 44112310-4
1.

PRZEDMIOT SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej B.09.00.00 – Okładziny z płyty g-k, ścianki g-k są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonywaniem ścianek działowych oraz obudowy z płyt gipsowo-kartonowych w ramach zadania:
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 - ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

2.

ZAKRES ROBÓT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie poszycia z
płyt gipsowo - kartonowych ażurowej konstrukcji ścian, zastępującego tynki ścian, w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą następujących robót:
- wykonanie ścianek działowych na konstrukcji stalowej w systemie odporności ogniowej EI60,
- wykonanie obudowy sufitów w systemie odporności ogniowej EI60.
Ściany działowe oraz obudowy należy wykonać w zabudowie suchej tj. jako konstrukcję składającą się z zestawu wyrobów:
rusztu (wykonanego z profili stalowych zimnogiętych), płyt okładzinowych (płyt gipsowo-kartonowych) oraz elementów
pomocniczych (np. taśm uszczelniających, elementów podtrzymujących przewody instalacyjne).
Podstawową funkcją ścian działowych jest rozdzielenie pomieszczeń wewnątrz budynku. Ściany działowe będą również pełnić
funkcję oddzielenia ogniowego i oddzielenia pomiędzy pomieszczeniami o zróżnicowanych warunkach cieplnowilgotnościowych.

3.

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2.
Zestawy wyrobów do wykonania ścian działowych oraz obudowy muszą posiadać dokumenty pozwalające na obrót
w budownictwie. Podstawowymi dokumentami dopuszczającymi do obrotu w budownictwie zestawów są europejskie i krajowe
aprobaty techniczne. Europejskie aprobaty wydawane są na podstawie Wytycznych do europejskich aprobat technicznych ETAG 003. Dokument ten obejmuje zestawy wyrobów do wewnętrznych nienośnych ścian działowych:
- stanowiących przegrody ogniowe i/lub izolację cieplną lub niemające tych właściwości;
- wykonanych z płyt lub arkuszy na szkielecie;
- wykonanych z płyt kompozytowych z ramą nośną lub bez;
- całkowicie lub częściowo przeszklonych;
- wykonanych z elementów jednorodnych wraz z wyposażeniem dodatkowym (np. drzwiami).
Zestawy wyrobów do wykonania ścian działowych powinny być stosowane zgodnie ze swoją kategorią użytkowania.

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych
Tablica 1
Lp.

Wymagania

GKB
zwykła

GKF
ognioodporna

GKBI
wodoodporna

GKFI
wodo- i ognioodporna

03

04

05

06

01

02

1.

Powierzchnia

równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi

2.

Przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy
odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się od rdzenia

3.

Wymiary i tolerancje [mm]

grubość

9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ł18±0,5

szerokość

1200 (+0; -5,0)

długość

[2000,3000] (+0; -6)
różnica w długości przekątnych Ł5

prostopadłość

4.

Masa 1m2 płyty o grubości [kg]

9,5

Ł9,5

-

-

-

12,5

Ł12,5

11,0,13,0

Ł12,5

11,13,0

15,0

Ł15,0

13,5,16,0

Ł15,0

13,5,15,0

ł18,0

Ł18,0

16,0,19,0

-

-

Ł10,0

5.

Wilgotność [%]

6.

Trwałość struktury przy opalaniu [min.]

-

ł20

-

ł20

7.

Nasiąkliwość [%]

-

-

Ł10

Ł10

8.

Oznakowanie

napis na tylnej
stronie płyty

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN ..........................................;
data produkcji
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kolor
kartonu
barwa
napisu

szary jasny

szary jasny

zielony jasny

zielony jasny

niebieska

czerwona

niebieska

czerwona

Tablica 2
PRÓBA ZGINANIA
Grubość
nominalna płyty
gipsowej [mm]

Odległość podpór l
[mm]

9,5

Obciążenie niszczące
[N]

Ugięcie
[mm]

prostopadle do
kierunku włókien
kartonu

równolegle do
kierunku włókien
kartonu

380

450

150

-

-

12,5

500

600

180

0,8

1,0

15,0

600

600

180

0,8

1,0

>18,0

720

500

-

-

-

prostopadle do kierunku równolegle do kierunku
włókien kartonu
włókien kartonu

Profile stalowe zimnogięte
Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej.
Dobór kształtowników stalowych uwarunkowany jest przyjętym systemem wykonania ściany lub obudowy.
Akcesoria stalowe
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:
- łączniki wzdłużne,
- uchwyty bezpośrednie długie,
- uchwyty bezpośrednie krótkie,
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kołki szybkiego montażu,
- kołki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej.
Inne akcesoria
stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:
- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa - do wzmacniania spoin
między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych,
- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm- do uszczelniania
połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.
Klej gipsowy
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i warunki stosowania określają
instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów.
Wkręty
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz mocowania
profili w uchwytach powinny być stosowane: wkręty stalowe:
3,5 mm×25 mm,
3,5 mm×35 mm,
3,5 mm×45 mm,
3,5 mm×55 mm,
4,2 mm×70 mm,
blachowkręty samowiercące:
3,5 mm×25 mm,
3,5 mm×35 mm,
3,5 mm×45 mm,
3,9 mm×11 mm,
3,5 mm×9,5 mm.
Wkręty powinny odpowiadać normie:
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym, PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)
Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące
zabezpieczone przed korozją.
Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych powinny być stosowane
gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje
Producentów dla poszczególnych wyrobów.
Taśmy
Taśma do spoinowania z włókna szklanego.
Taśma uszczelniająca z PCW.
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4.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

5.

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem (określony w instrukcji producenta), dostosowany do polskich przepisów
przewozowych.
Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy
pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna
znajdować się etykieta zawierająca:
- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
- datę produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbę sztuk w pakiecie,
- numer aprobaty technicznej,
- numer certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
- znak budowlany.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym podkładzie.
Płyty gipsowo-kartonowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo na podkładach dystansowych.
Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietów jest spięty taśmą stalową. Wysokość składowania do pięciu pakietów
jednakowej długości, jeden na drugim.

6.

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego,
podkłady pod posadzki, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, tynki.
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny
być suche i dobrze przewietrzone.
Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów :
- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,
- z użyciem ściennych profili „U”, umocowanych do podłoża uchwytami ażurowymi.
Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty.
Płyty montuje się ustawiając je pionowo.
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę mineralną.
W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany (grubość wełny i ewentualna pustka powietrzna).
Można to osiągnąć przy pomocy strzemion (łączników) dystansowych.
Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są strzemiona blaszane typu
montowane przez podkładkę elastyczną.
Tyczenie rozmieszczenia płyt
- styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do kierunku naświetlania
pomieszczenia)
- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt
opierały się na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych
krawędzi opierały się na tych elementach,
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić,
aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty,
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną
do połowy długości płyty,
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy
mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.
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Kotwienie rusztu
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą
spełniać warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu zgodnie
z instrukcja producenta systemu.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli wymagaj ą tego warunki ogniowe,
na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe
mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:
mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,
mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami.
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.
Ściany z płyt gipsowo-kartonowych
Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) podlega korekcie na etapie
przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną
lub akustyczną.
Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy wkrętami powinien wynosić
20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz
być podniesione o ok. 10 mm. U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć
stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się
o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich wkrętów wkręcanych w profile.
Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia
profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości
płyty sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm.
Szpachlowanie spoin
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia sąsiednich płyt.
Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i
wciśnięcie taśmy zbrojącej a następnie po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej
powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy
zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a
po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest
poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie
zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm
dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny.
UWAGA!
WSZYSTKIE ROBOTY ZWIĄZANE Z OKŁADZINAMI ORAZ ŚCIANAMI DZIAŁOWYMI Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH NALEŻY
WYKONYWAĆ ZGODNIE Z SYSTEMAMI PRODUCENTA, STOSUJĄC SIĘ DO ZALECEŃ SPRECYCOWANYCH DLA DANEGO SYSTEMU.
BEZWWGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ WYMAGAŃ W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

7.

KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6.
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby maj ą zaświadczenia o jakości wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:
narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
wymiary (zgodnie z tolerancją),
wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,
obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,
występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.

8.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7.
Jednostką obmiarową dla wykonania ścianek działowych oraz obudowy jest m2.

9.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu
i luźnych resztek zaprawy lub betonu.
Zgodność z dokumentacją
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.
Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:
zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
rodzaj zastosowanych materiałów,
przygotowanie podłoża,
prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi
lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz
przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchyłki są następujące:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku

Nie większa niż 2 mm i w
liczbie nie większej ni ż 2
szt. na całej długo ś ci łaty
kontrolnej 2 m

Przecinających się
płaszczyzn od kąta w
dokumentacji

Powierzchni i krawędzi od kierunku

Powierzchni od płaszczyzny
i krawędzi od linii prostej

pionowego

poziomego

Nie większe niż 1,5 mm i ogółem
nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż
4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m
wysokości

Nie większe niż 2 mm i
ogółem nie większej niż 3 mm
na całej powierzchni
ograniczonej ścianami,
belkami itp.

Nie większa niż 2 mm na
długości łaty kontrolnej 2 m

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] ściany oraz obudowy z płyt g-k obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie ściany działowej, obudowy z płyt g-k,
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 520+A1:2010 Płyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badań.
PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo--kartonowymi Definicje, wymagania i metody badań.
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym.
PN-EN 13963:2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badań.
PN-EN 14190:2007 Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badań.
PN-EN 13815:2008 Odlewane wyroby gipsowo-włóknowe - Definicje, wymagania i metody badań.
PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe - Definicje, wymagania i metody badań - Część 1: Tynki
wewnętrzne.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.10.00.00 Posadzki i okładziny z płytek ceramicznych
Kod CPV: 45431000-7
1.

PRZEDMIOT SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej B.10.00.00 – Posadzki i okładziny z płytek są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem okładzin na ścianach i posadzkach w ramach zadania:
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 - ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

2.

ZAKRES ROBÓT

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą następujących robót:
- pokrycie płytkami (posadzki oraz stopnie i podesty klatki schodowej), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych,
- obłożenie parapetów na klatce schodowej.
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie.

3.

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2.
Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Płytki
Płytki powinny odpowiadać następującej normie:
- PN-EN 14411:2005 - Płytki i płyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
Rodzaj płytek na posadzki i ich parametry
– płytka antypoślizgowa, gres strukturalny w klasie R12.
Kolorystyka i wzornictwo muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego i Użytkownika.

Kompozycje klejące i zaprawy
Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to:
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
- środki ochrony płytek i spoin,
- środki do usuwania zanieczyszczeń,
- środki do konserwacji posadzek i okładzin.
Wszystkie materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.
Woda
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena
przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych
może być stosowana wodociągowa woda pitna.
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót pokrywczych powinien się
kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych płytek i materiałów nieznanego pochodzenia.
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej
+5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze,
w ilości warstw nie większej niż 10.
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4.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować:
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomice,
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gąbki do mycia i czyszczenia,
- wkładki (krzyżyki) dystansowe.

5.

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.
Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed
zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki,
kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

6.

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być zakończone:
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.
Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 st.C i temperatura ta powinna
utrzymywać się w ciągu całej doby. Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić
przed nasłonecznieniem i przewiewem.
Wykonanie posadzek z płytek
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia
i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Wybór kompozycji
klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być
przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną
pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża.
Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
- 50×50 mm - 3 mm,
- 100×100 mm - 4 mm,
- 150×150 mm - 6 mm,
- 200 x 200 mm - 6 mm,
- 250×250 mm - 8 mm,
- 300×300 mm - 10 mm,
- 400×400 mm - 12 mm.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na wykonanie wykładziny
w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika.
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać całą powierzchnią płytki.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki
dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być
określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą).
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Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni posadzki pacą gumową.
Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek.
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką
gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek.
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

7.

KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6.
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek badaniom powinny podlegać materiały,
które będą wykorzystane do wykonania tych robót.
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów
dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych
z określonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót posadzkowych
i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków
i porowatości, czystości i zawilgocenia,
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,
- sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków
należy wykonać z dokładnością do 1 mm,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów
szerokości i prostoliniowości,
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i okładzin z dokumentacją projektową i ST
w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz
innych robót „zanikających”.
Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych
posadzek i okładzin a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin,
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji.
Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:
- cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla których różnorodność barw
jest zamierzona),
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim
opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być
większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej
długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego
i trzeciego,
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie,
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

8.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7.
Jednostką obmiarową dla posadzek z płytek i okładzin z płytek jest m2.

9.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży
musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i okładzinowych.
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu
określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości
i zgodności z dokumentacją projektową.
Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne
i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy
przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki lub okładziny, zamawiający
może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku
do ustaleń umownych,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie
wykonanych posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9.
Kwoty ryczałtowe uwzględniają:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych,
- ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem odpowiednich środków m

11. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości
względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na uderzenia metodą pomiaru współczynnika
odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalności wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate płytek
szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodporności.
PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie małych różnic barwy.
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek - Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw
do spoinowania.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek - Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na bazie żywic
reaktywnych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.11.00.00 Gładzie gipsowe, roboty malarskie
Kod CPV: 45410000-4
45442100-8
1.

PRZEDMIOT SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej B.11.00.00 – Gładzie gipsowe, roboty malarskie są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykończeniem sufitów i ścian wewnętrznych w ramach zadania:
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 - ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

2.

ZAKRES ROBÓT

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą następujących robót:
- wykonanie gładzi gipsowych na sufitach,
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach.
- malowanie ścian i sufitów.

3.

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2.
Materiały stosowane do wykonania tynków pocienionych oraz robót malarskich powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną
do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami
podstawowymi, albo
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez
Komisję Europejską,
albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,
- okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych lub wytycznych wynikających z
niniejszej specyfikacji technicznej.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C, o ile SST nie mówi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.
Farby budowlane gotowe
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002
i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania o ile
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na chłonnych podłożach należy stosować do
gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
Kolorystyka do ustalenia i zaakceptowania przez Zamawiającego. Zakłada się malowanie ścian w kolorach pastelowych
w salach lekcyjnych. Klatka schodowa malowana na biało.

4.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Roboty w zakresie gładzi gipsowych można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i
wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek gładzi gipsowych lub mas gipsowych.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robót gładzi gipsowych należy stosować:
- mieszarki do zapraw,
- zacieraczki do tynków.
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Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących
roboty malarskie. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów
i wyrobów.
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pędzle i wałki,
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,
- agregaty malarskie ze sprężarkami,
- drabiny i rusztowania.

5.

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału, jego objętości, sposobu
odspajania i załadunku oraz do odległości transportu.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań.
W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku
urządzeń mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać
samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami
lub zamknięte.

6.

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
Warunki przystąpienia do robót w zakresie gładzi gipsowych:
- Przed przystąpieniem do wykonania robót gładzi gipsowych powinny być zakończone wszystkie roboty , roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegółowej
specyfikacji technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej.
- Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu gładzi gipsowych nie może przekraczać 80%.
Wymagania dotyczące gładzi gipsowych
Przyczepność gładzi gipsowych do podłoża polegająca na połączeniu się z podłożem powinna zapewnić takie przyleganie
i zespolenie z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp.
Grubość gotowych gładzi gipsowych w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki gipsowej, sposobu wykonania oraz liczby
warstw, powinna wynosić 2-3 mm.
Cechy powierzchni gładzi gipsowych. Powierzchnie gładzi gipsowych powinny być gładkie lub mieć fakturę wynikającą
z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolitą barwą - bez smug i plam oraz prześwitów podłoża.
Powierzchnie te nie powinny pylić.
Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni gładzi gipsowych.
Powierzchnie gładzi gipsowych powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie
z zaprojektowanym obrysem.
Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia powierzchni gładzi gipsowych są niedopuszczalne.
Naroża oraz wszelkie obrzeża gładzi gipsowych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
Gładzie gipsowe na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być
zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie.
Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, z
wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),
- wykonaniu podłoży pod posadzki,
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.
Drugie malowanie można wykonywać po:
- wykonaniu tzw. białego montażu,
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z wykonaniem cokołów
i montażem listew przyściennych.
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
Nowe niemalowane gładzie gipsowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji. Wszelkie
uszkodzenia gładzi powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednim materiałem i zatarte do równej powierzchni.
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Powierzchnia gładzi powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu).
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową.
Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze określonej przez producenta farb, przy pogodzie bezwietrznej i bez
opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych).
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
wartości podanych w tabeli poniżej.
Tab. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania
Lp.

Rodzaj farby

Największa wilgotność
podłoża, w % masy

1

Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą

4

2

Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych

3

3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi
w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej

6

4

Farby na spoiwach mineralno-organicznych

4

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty
malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi
oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez
zabrudzeniem farbami.
Wykonanie robót malarskich
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
- sposób przygotowania farby do malowania,
- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,
- czas między nakładaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
- zalecenia w zakresie bhp.
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz
na deemulgację,
- aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową,
- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
- bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.

7.

KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6.
Badania przygotowania podłoży pod gładzie gipsowe
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotności - poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotności
szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,
b) równości powierzchni - poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża - poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku,
e) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża - poprzez ocenę wyglądu.
Badania w czasie robót
Badania w czasie robót gładzi gipsowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z przedmiarem robót oraz
wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta mieszanki gipsowej.
Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące
wykonanych robót gładzi gipsowych w szczególności w zakresie:
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoża.
Opis badań
1. Sprawdzenie przyczepności gładzi gipsowych do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-04500. Jako
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badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu
świadczy o dobrej przyczepności). W przypadku tynków gipsowych sprawdzenie należy wykonać na tynkach suchych
i po ich zwilżeniu wodą.
2. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni gładzi gipsowych gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy
sprawdzać przez potarcie tynku dłonią.
3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg PN-70/B-10100.
4. Sprawdzenie wykończenia gładzi gipsowych na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych należy
przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni
Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą wykorzystywane
do wykonywania robót. Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów
przeznaczonych do malowania.
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:
- zgodność wykonania z projektem budowlanym,
- dokładność wykonania
- czystość powierzchni,
- wykonanie napraw i uzupełnień,
- wilgotność podłoża,
- zabezpieczenie elementów metalowych,
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub
sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą,
czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. Wilgotność podłoży należy
oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność
metodą suszarkowo-wagową.
Kontrola jakości materiałów do robót malarskich
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobów używanych w robotach malarskich,
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji
mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a) w przypadku farb ciekłych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), • kożuch,
- ślady pleśni,
- trwały, nie dający się wymieszać osad,
- nadmierne, utrzymujące się spienienie,
- obce wtrącenia,
- zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- ślady pleśni,
- zbrylenie,
- obce wtrącenia,
- zapach gnilny.
Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją projektową,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć
sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.
Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące
wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
- zgodności z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości powłok malarskich.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania.
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza
nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
- sprawdzenie odporności na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepności powłoki,
- sprawdzenie odporności na zmywanie.
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Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z
wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub
bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na
szmatce nie wystąpiły ślady farby,
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki
należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,
- na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:2008.
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej
szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na
zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie
miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.

8.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7.
Jednostką obmiarową dla gładzi gipsowych oraz malowania jest m2.

9.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem gładzi gipsowych oraz powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu
są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu
określonego w dokumentach umownych. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką
formę przewiduje.
Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości
i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikację techniczną.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1).
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.12.00.00 Stolarka
Kod CPV: 45421000-4
1.

PRZEDMIOT ST

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania, montażu i odbioru stolarki okiennej
i drzwiowej w ramach zadania:
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 - ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych.
1.1.
Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.2.
1.2.
Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem i wbudowaniem stolarki
budowlanej okiennej i drzwiowej.
2.

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 2.
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami.
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570 z późn. zm.).
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość
materiałów.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą następującej stolarki okiennej i drzwiowej:
1) Drzwi wewnętrzne z profili aluminiowych
Drzwi na klatkach schodowych dwuskrzydłowe, przeszklone, EIS 30, wykonane z profili aluminiowych z atestowaną szybą
bezpieczną (szklenie obustronne), odporną na uderzenia.
Drzwi wyposażone w:
- pochwyt lub klamkę (do uzgodnienia na etapie realizacji),
- 3 szt. zawiasów,
- zamek,
- samozamykacz (z kontrolą kolejności zamykania skrzydeł).
2) Drzwi stalowe o odporności ogniowej EI60
Drzwi stalowe z ościeżnicą, wyposażone w urządzenie samozamykające, zamykane na wkładkę, stanowiące gotowy element do
wbudowania w ścianach murowanych.
3) Drzwi wewnętrzne płytowe wraz z naświetlem i ościeżnicą
Drzwi płytowe, wypełnienie: płyta otworowa, okleinowane (okleina naturalna lub CPL) 3 zawiasy, ościeżnica regulowana
(zakres ościeżnicy dostosowany do grubości ściany), kolorystyka dostosowana do wystroju wnętrza, do uzgodnienia na etapie
realizacji.
4) Okno napowietrzające.
3.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Wykonawca przystępujący do montażu stolarki budowlanej, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi
i drobnego sprzętu budowlanego.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
4.
4.1.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu opisano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2.

Transport i rozładunek

Stolarkę należy przewozić na stojakach w pozycji pionowej, transportować na placu budowy posługując się uchwytami również
w pozycji pionowej. Pakowanie i magazynowanie stolarki powinno zabezpieczać elementy przed opadami atmosferycznymi
i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach
transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. W czasie transportu materiały powinny być
zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem. Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu.
Rozładunek powinien obywać się w sposób zmechanizowany przy zachowaniu pełnej ostrożności i ochrony przed
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uszkodzeniami.
4.3.

Składowanie

Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i przewiewnych. Zmontowane komplety ram
okiennych z oknami i ram drzwiowych z drzwiami ustawia się w położeniu pionowym, oparte o siebie z nachyleniem 5-10%.
Warunki transportu i składowania muszą chronić wyroby przed uszkodzeniem uszczelek, okuć, szyb jak również wykończenia.
Nie wolno składować okien (nawet przez krótki okres) pod gołym niebem, w miejscach zawilgoconych, bezpośrednio na ziemi
i w podobnie niekorzystnych warunkach.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót określa ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
Przed zamówieniem stolarki należy dokonać pomiarów otworów drzwiowych i okiennych.
Przed zamówieniem parapetów należy dokonać pomiarów szerokości i długości każdego parapetu ze względu na zróżnicowanie
grubości ściany oraz istniejące rozglefienie ościeży okiennych.
Przy robotach związanych z wbudowaniem okien i drzwi należy ściśle stosować się do instrukcji producenta w zakresie
transportu, przechowywania, osadzania i montażu. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz
zachowanie zgodności z dokumentacją projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz specyfikacjami technicznymi.
5.2.
Warunki przystąpienia do robót
Roboty powinny być przeprowadzone w temperaturze nie niższej niż + 5°C. Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone.
5.3.
Instalacja i montaż
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót związanych z instalacją i montażem okien i drzwi zgodnie z instrukcjami
i wytycznymi producentów stolarki.
5.4.
Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót budowlanych
Wyroby stolarki otworowej są najbardziej narażone na uszkodzenia i zanieczyszczenia w trakcie prowadzenia innych robót.
Uszkodzenia mechaniczne ościeżnic powstają najczęściej wskutek nieostrożnego transportu materiałów i elementów do innych
robót budowlanych i instalacyjnych. Stolarkę montowaną przed wykonaniem robót tynkowych należy zabezpieczyć przed
zanieczyszczeniem zaprawą.
5.5.
Osadzanie ościeżnic okien i drzwi
Przed rozpoczęciem wbudowywania stolarki otworowej należy dokonać przeglądu wyrobów przeznaczonych do wbudowania.
Nie należy osadzać okien i drzwi uszkodzonych. Przed osadzeniem elementów stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie
stopnia przygotowania elementów ściennych.
Producent stolarki dostarcza szczegółową instrukcję wbudowywania tych wyrobów. Okna i drzwi zewnętrzne będą
wbudowywane w ścianach zewnętrznych murowanych. Stolarka wewnętrzna będzie wbudowywana w ścianach murowanych
oraz w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej.
5.6.
Osadzanie parapetów
Dla pełnego wykonania zakresu obsadzenia parapetów wewnętrznych należy wykonać uzupełnienie ubytków w murze
po wykuciu i demontażu podokienników istniejących, uzupełnienie tynków wewnętrznych na ścianie i ościeżach.
Parapety należy osadzać w ścianie, w wykutych gniazdach.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Oceniać należy w szczególności:
- jakość materiału – dokładność wymiarowa, krawędzie naroża, elementy towarzyszące,
- jakość wykonania otworów,
- prawidłowość, wytrzymałość i szczelność osadzenia (ewentualne luzy),
- zachowanie pełnej równoległości i prostopadłości,
- prawidłowość osadzenia podokienników (parapetów),
- prawidłowość szklenia,
- estetykę wykonania.
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 1 m,
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m,
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych
Inspektora Nadzoru.
Przed rozpoczęciem montażu parapetów należy sprawdzić miejsce montażu pod względem zachowania pionu i poziomu oraz
kompletność elementów pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
7.

OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową dla stolarki jest m2 (metr kwadratowy) , sztuka lub komplet.
Jednostka obmiarowa dla podokiennika jest metr bieżący.
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8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót określa ST „Wymagania ogólne” pkt.8.
Odbioru wbudowanych okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór osadzenia ościeżnic powinien
być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa ST „Wymagania ogólne” pkt. 9.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.13.00.00 Balustrady, pochwyty
Kod CPV: 45421160-3
1.

PRZEDMIOT SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej B.13.00.00 Balustrady, pochwyty są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z montażem balustrad i pochwytów w ramach zadania:
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2- ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

2.

ZAKRES ROBÓT

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą następujących robót:
- wykonanie i montaż balustrady na klatce schodowej K1,
- wykonanie i montaż pochwytów przyściennych,
- wykonanie i montaż balustrad zabezpieczających stolarkę okienną.

3.

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2.
Wszystkie użyte materiały i wyroby powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
Balustrady wewnętrzne klatek schodowych, pochwyty:
Balustrady - wewnętrzne projektowanej klatki schodowej wysokości 110cm, stalowe z kształtowników zamkniętych ze
szczeblinkami pionowymi w odstępie 12cm osiowo (o przekroju prostokątnym i kwadratowym), malowane proszkowo systemowe, producenta dostępnego na rynku. Pochwyt balustrady klatek schodowych oraz obustronne pochwyty ścienne
wykończone lakierowaną okładziną drewnianą.

4.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Sprzęt do montażu elementów - ręczny sprzęt budowlany i elektronarzędzia, podnośniki, spawarki, zestawy do cięcia i spawania,
miary zwijane lub składane, poziomice.

5.

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Materiały i wyroby przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem się podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń.
Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzęt i inne elementy luzem
transportować i przechowywać skompletowane w odrębnych fabrycznych opakowaniach.

6.

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
Przed przystąpieniem do zaprojektowania i wykonania balustrad oraz pochwytów należy dokładnie sprawdzić wymiary
i geometrię klatek schodowych, w których prowadzone będą roboty montażowe. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w
wykonaniu w stosunku do projektu, należy, w uzgodnieniu z Projektantem dostawcą elementów, dokonać adaptacji projektu
balustrad.
Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia w elementach budynku nie wolno wyrządzać szkód
w pracach już wykonanych.
Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych należy przygotować w taki
sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Należy zatwierdzić sposób wykończenia elementów ślusarskich.
Montaż balustrad i pochwytów
- Wszystkie elementy mocujące dostarczone będą przez producenta balustrad.
- Wszystkie elementy niezbędne do wykonania i zainstalowania balustrad i pochwytów zostaną ujęte w cenie.
- Balustrady dostarczone będą na plac budowy w formie wykończonych zestawów gotowych do zamontowania.

7.

KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6.
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Kontrola jakości prac obejmuje:
- ocenę jakości materiałów przed montażem,
- sprawdzenie kompletności dokumentów i atestów,
- zgodność wymiarów,
- prostoliniowość i pionowość zamontowanych elementów,
- sprawdzenie, czy wyroby nie posiadają uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń,
- prawidłowość wykonania, montażu i mocowania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych.
- kontrola podłoża po montażu.

8.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7.
Jednostkami obmiarowymi dla wbudowanych elementów jest: m.

9.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają:
- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodność z aprobatą techniczną lub dokumentacją indywidualną w zakresie rozwiązania
konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania,
- odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu - wbudowaniu elementów,
- odbiorowi końcowemu.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9.
Cena jednostkowa obejmuje:
-przygotowanie stanowiska pracy
-dostawa i przygotowanie elementów,
-montaż elementów,
- usunięcie zabrudzeń i naprawa uszkodzeń
-uporządkowanie stanowiska pracy.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-ISO 3880-1:1999 - Budownictwo. Schody. Terminologia
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno Projektowanie i wykonanie
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.14.00.00 Zabezpieczenia ogniochronne przejść instalacyjnych
Kod CPV: 45343000-3

1.

PRZEDMIOT SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej B.14.00.00 Zabezpieczenia ogniochronne przejść instalacyjnych są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zabezpieczeniem przejść przechodzących przez ścianę oddzielenia
pożarowego.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

2.

ZAKRES ROBÓT

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą następujących robót:
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2- ochrona p.poż. i likwidacja barier architektonicznych:
- wykonanie zabezpieczeń ogniochronnych i przejść instalacyjnych przechodzących przez ściany oddzielenia pożarowego.

3.

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2.
Wszystkie użyte materiały i wyroby powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Zabezpieczenie przejść instalacyjnych należy wykonać jako rozwiązanie systemowe. Zabrania się stosować dla jednego przejścia
rozwiązania różnych producentów. Wszystkie przejścia oznakowane za pomocą etykiet. Dopuszcza się zastosowanie innych
elementów systemu, które będą spełniały założenia projektowe i wymogi obowiązujących przepisów o parametrach co najmniej
równorzędnych.

4.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.

5.

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4.

6.

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
Zakres zastosowania uszczelnień przejść instalacyjnych
Przejścia instalacyjne przechodzące przez elementy oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej
przegrody w zakresie parametru EI. Odnosi się to do zabezpieczenia przejść przechodzących przez ścianę oddzielenia
przeciwpożarowego w klasie REI 120.
Zabezpieczenie ogniochronne przejść instalacyjnych dla rur niepalnych dla średnic do 40 mm
Masa ogniochronna
1) Opis wyrobu:
Masa ogniochronna jest substancją nieorganiczną, która w przypadku pożaru reaguje endotermicznie, uniemożliwiając przejście
ognia i dymu do innych stref pożarowych. Bezrozpuszczalnikowa substancja o nikłym zapachu, nieszkodliwa dla środowiska.
2) Sposób zabezpieczenia:
Malowanie rury z każdej strony przegrody na długości 400 mm na grubość 1 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z aprobatą
techniczną.
Zabezpieczenie ogniochronne przejść instalacyjnych dla rur niepalnych dla średnic od 40 mm do 168,3 mm
Masa ogniochronna
1) Opis wyrobu:
Masa ogniochronna jest substancją nieorganiczną, która w przypadku pożaru reaguje endotermicznie, uniemożliwiając przejście
ognia i dymu do innych stref pożarowych. Bezrozpuszczalnikowa substancja o nikłym zapachu, nieszkodliwa dla środowiska.
2) Sposób zabezpieczenia:
Malowanie rury z każdej strony przegrody na długości 400 mm na grubość 2 mm. Pozostałe wymagania zgodnie z aprobatą
techniczną.
Uwagi końcowe
Całość robót związanych z zabezpieczaniem przejść instalacyjnych należy wykonać zgodnie z przepisami bhp i ochrony
przeciwpożarowej oraz obowiązującymi normami. Dopuszcza się zastosowanie innych systemowych elementów, które będą
spełniały założenia projektowe i wymogi obowiązujących przepisów. Przed przystąpieniem do zabezpieczenia przejść należy
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sprawdzić wymagane certyfikaty i świadectwa dopuszczenia w zależności od wymogu obowiązujących przepisów dla
poszczególnych elementów.

7.

KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6.
Kontrola jakości prac obejmuje:
- ocenę jakości materiałów przed montażem,
- sprawdzenie kompletności dokumentów i atestów,
- zgodność wymiarów,
- prostoliniowość i pionowość zamontowanych elementów,
- sprawdzenie, czy wyroby nie posiadają uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń,
- prawidłowość wykonania, montażu i mocowania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych.
- kontrola podłoża po montażu.

8.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych zabezpieczeń ogniochronnych - szt.

9.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają:
- odbiorowi wstępnemu po wykonaniu zabezpieczeń ogniochronnych – przejść instalacyjnych,
- odbiorowi końcowemu.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9.
Cena jednostkowa obejmuje:
-przygotowanie stanowiska pracy,
-dostawa i przygotowanie materiałów,
-wykonanie przejść instalacyjnych,
- oznakowanie przejść instalacyjnych,
-uporządkowanie stanowiska pracy.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz. U. 2018 poz. 620 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1422 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719 z późniejszymi zmianami)
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