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CPV-45000000-7 Roboty budowlane

CPV-45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH /SST/
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SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT.
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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SST-OO
SPECYFIKACJA OGÓLNA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót w obiektach budowlanych.

1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia
Roboty budowlane niezbędne do wykonania nakazu Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej StraŜy
PoŜarnej w Gdańsku w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1; Dz. Nr 1607/35 Gdynia, ul.
Legionów 27

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robót w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne. Wspólne dla robót objętych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.3.1.Ogólny zakres robót obejmuje przeprowadzenie:
Robót budowlanych niezbędnych do wykonania nakazu Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej
StraŜy PoŜarnej w Gdańsku w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

Zakres prac przewidzianych do realizacji:
Zgodnie z postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej StraŜy PoŜarnej w Gdańsku nr
WZ – 5595/26 – 3/2009 przewiduje się wykonanie robót budowlanych polegających na:
1. oddzieleniu ściana murowaną w klasie EI60 odporności ogniowej korytarza od klatki
schodowej na I piętrzę w części czterokondygnacyjnej, przez przedzielenie spocznika jak na
wyŜszych piętrach – klatka K1 rys.11A
2. oddzieleniu ścianą murowaną w klasie EI60 odporności ogniowej holu od klatki schodowej na
parterze w części czterokondygnacyjnej, do słupa przy schodach – klatka K1 rys.10A
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3. zamknięciu

drzwiami

przeszklonymi

w

klasie

EI30

odporności

ogniowej,

wraz

z

samozamykaczem, ścian oddzielających korytarze od klatki schodowej na I, II, III piętrze w
części czterokondygnacyjnej – klatka K1 rys. 11A, 12A, 13A
4. oddzieleniu ścianą kartonowo – gipsową z naświetlami w klasie EI60 odporności ogniowej
korytarza od klatki schodowej I i II piętrze w części trzykondygnacyjnej, przez przedzielenie
spocznika – klatka K2 rys. 15A, 16A
Po konsultacjach z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń poŜarowych ustalono, Ŝe ściana
gipsowo – kartonowa nie jest wiąŜąca i moŜna zastosować materiał równowaŜny, przyjęto ścianę
murowaną z Silki gr 8cm.
5. oddzieleniu na parterze w części trzykondygnacyjnej ścianami kartonowo – gipsowymi z
naświetlami w klasie odporności EI60 odporności ogniowej, klatki schodowej od korytarza do
gimnazjum i od holu przez przedzielenie korytarza – klatka K2 rys. 14A
Po konsultacjach z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń poŜarowych ustalono, Ŝe ściana
gipsowo – kartonowa nie jest wiąŜąca i moŜna zastosować materiał równowaŜny. , przyjęto ścianę
murowaną z Silki gr 8cm
6. zamknięciu

przeszklonymi

drzwiami

w

klasie

EI30

odporności

ogniowej,

wraz

z

samozamykaczem, ściany oddzielającej korytarz od klatki schodowej na I, II piętrze w części
trzykondygnacyjnej - klatka K2 rys. 15A, 16A
7. zamknięciu

przeszklonymi

samozamykaczem,

drzwiami

w

klasie

oddzielającej

ściany

EI30

klatkę

odporności

schodową

na

ogniowej,
parterze

wraz
w

z

części

trzykondygnacyjnej, od korytarza do gimnazjum i od holu oraz pełnymi w klasie EI30
pomieszczenia biurowego przy wydzielonej klatce schodowej – klatka K2 rys. 14A
8. zmniejszeniu

szerokości

parapetów

na

klatkach

schodowych

w

części

cztero

i

trzykondygnacyjnej do niezbędnego minimum eksploatacyjnego rys. 18A, 19A
9. PoniewaŜ przedmiotowy obiekt ( internat, gimnazjum i łącznik) zostaną wydzielone jako
odrębna

strefa

poŜarowa,

granica

strefy

będzie

ściana

znajdująca

się

pomiędzy

przedmiotowym obiektem a częścią obiektu stanowiącą III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
przejście ( otwór drzwiowy) w ścianie zostanie zamknięty drzwiami w klasie odporności
ogniowej EI60. Otwór okienny zostanie wypełniony pustakami szklanymi o klasie odporności
p.poŜ. EI60- – rys.17A
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1.3.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych i zestawienie robót wg klasyfikacji
Wspólnego Słownika Zamówień:
SST-01 Roboty murarskie- bloczki Silka

CPV 45262500-6

SST-02 Roboty murarskie- pustaki szklane

CPV 45262500-6

SST-03 Roboty instalacyjne przeciwpoŜarowe – przeniesienie hydrantów

CPV 45343000-3

SST-04 Instalowanie gaśnic

CPV 45343220-1

SST-05 Tynkowanie wewnętrzne

CPV 45410000-4

SST-06 Montowanie parapetów wewnętrznych

CPV 45421105-5

SST-07 Instalowanie okien

CPV 45421114-6

SST-08 Instalowanie drzwi i naświetli

CPV 45421000-4

SST-09 Balustrady

CPV 45450000-6

SST-10 Podkłady pod posadzki

CPV 45262320-0

SST-11 Roboty malarskie

CPV 45442100-8

SST-12 Parapety zewnętrzne

CPV 45261210

1.4. Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;

1.4.2. budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia
dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty , jako odrębne pod względem technicznym
części przedmiotów składających się na całość uŜytkową.

1.4.4 obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak schody
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1.4.5 tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem,
jak obiekty kontenerowe jako zaplecze socjalny dla budowy.

1.4.6 budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.7 robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.8 remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej
konserwacji.

1.4.9 urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne. w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków. a takŜe
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.10 terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.11 dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu.

1.4.12 dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.13 aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.14 właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w
rozdziale 8.
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1.4.15 wyrobie budowlanym - naleŜy 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 uŜytkową.

1.4.16. organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późno zm.).

1.4.17.drodze tymczasowej (montaŜowej) -naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

1.4.18.dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ godnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.4.19.kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.4.20.rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru
ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą 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.

1.4.21.laboratorium - naleŜy 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.

1.4.22.materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ
róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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1.4.23.odpowiedniej

zgodności

-

naleŜy

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.

1.4.24.poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25.projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.26.przedmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.27.części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.28.usutaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

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.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na własny koszt.

NaleŜy podać wszystkie wymagania i dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a w
szczególności:
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Określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z załączeniem planu określającego jego
granice)

Informacje o moŜliwościach korzystania z mediów

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektową:

-dostarczoną przez Zamawiającego,
-sporządzoną przez Wykonawcę.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1. dokumentację techniczną określoną w p. 1.4
2. kopię decyzji o pozwoleniu na budowę
3. kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez
zamawiającego dla umoŜliwienia prowadzenia robót

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru 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 rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
waŜności wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy’’.
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są waŜniejsze 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 uwaŜane 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.
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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.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaŜe się, Ŝe dokumentacja projektowa dostarczona
przez zamawiającego wymaga uzupełnień projektant przy akceptacji zamawiającego przygotuje na
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoŜy je w czterech kopiach do akceptacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
aŜ 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, Ŝe jest włączony w cenę umowną.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów
wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez
cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący
zarządzającego realizacją umowy. MoŜe on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe
etc. śeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją
umowy.

Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
ziszczenia do odbudowy na własny koszt.
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Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych uŜytkowników
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i
ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i
urządzeń,

informacje

podane

na

planie

zagospodarowania

terenu

dostarczonym

przez

zamawiającego. Wykonawca spowoduje Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robót.

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:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) 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
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) moŜliwością powstania poŜaru.
Inwestycję rozpoczyna sic od rozbiórki elementów istniejących, nie wykorzystywanych w dalszych
etapach realizacji robot rozbiórkowych. Działania powyŜsze wraz z fazą realizacji inwestycji generują
odpady, które musza być usunięte z rejonu inwestycji, posegregowane i właściwie dla określonych
grup i rodzajów składowane oraz zutylizowane. Wykonawca robot w trakcie podjętych działań
powodujących lub mogących powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować,
projektować i prowadzić, tak, aby:
• zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie
na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich uŜytkowania,

12

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ROBÓT BUDOWLANYCH NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA NAKAZU
POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEJ STRAśY POśARNEJ W GDAŃSKU
BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1
DZ. NR 1607/35
GDYNIA, UL. LEGIONÓW 27

• zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeŜeli nie udało sic zapobiec
powstawaniu odpadów,
• zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu
nie udało sic zapobiec lub, których nie udało sic poddać odzyskowi.
W przypadku, gdy juŜ powstaną odpady naleŜy z nimi, postępować w sposób zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. W
pierwszej kolejności naleŜy poddać je odzyskowi, a jeŜeli z przyczyn technologicznych jest on
niemoŜliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady to
naleŜy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami
gospodarki odpadami. Odpady, których nie udało sic poddać odzyskowi, powinny być tak
unieszkodliwiane, aby składowane były wyłącznie to odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób
było niemoŜliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych.
Zabronione jest postępowanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami
o ochronie środowiska.
Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu
ich powstawania.
Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,
powinny być, uwzględniając najlepszą, dostępną techniką lub technologią, o której mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przekazywane do najbliŜej
połoŜonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
Odpady naleŜy zbierać w sposób selektywny.
Zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych róŜnych rodzajów oraz mieszania odpadów
niebezpiecznych z odpadami innymi niŜ niebezpieczne.
Dopuszczalne jest mieszanie odpadów niebezpiecznych roŜnych rodzajów oraz mieszanie odpadów
niebezpiecznych z odpadami innymi niŜ niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczeństwa procesów
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po zmieszaniu, jeŜeli w wyniku prowadzenia tych
procesów nie nastąpi wzrost zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia ludzi lub środowiska.
W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub
przedmiotami, to powinny być one rozdzielone, jeŜeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

• w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po rozdzieleniu nastąpi ograniczenie
zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia ludzi lub środowiska,
• jest to technicznie moŜliwe i ekonomicznie uzasadnione.
Transport

odpadów

niebezpiecznych

z

miejsc

ich

powstawania

do

miejsc

odzysku

lub

unieszkodliwiania odpadów naleŜy prowadzić z zachowaniem przepisów obowiązujących przy
transporcie towar6w niebezpiecznych.
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Unieszkodliwianiu poddane zostaną to odpady, z kt6rych uprzednio wysegregowano odpady nadające
się do odzysku.
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów moŜe odbywać sic tylko w miejscu wyznaczonym w trybie
przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urządzeniach, które spełniają
określone wymagania.
Instalacje oraz urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mogą być eksploatowane tylko
wówczas, gdy:
• nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, określone na podstawie odrębnych przepisów,
• pozostałości powstające w wyniku działalności związanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem
będąoddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagań określonych w ustawie.
Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji.
W okresie budowy wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym
miejscu z łatwym dostępem dla specjalistycznych słuŜb komunalnych i wywozowych, z którymi
wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadów muszą legitymować się
właściwymi zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie
gospodarki odpadami. Praca sprzętu uŜywanego podczas realizacji Robot nie będzie powodować
zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na Placu Budowy i poza nim. Hałas emitowany podczas
budowy nie podlega normom określającym dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, nie mniej
jednak Wykonawca zobowiązany jest zminimalizować negatywny wpływ hałasu na środowisko.
Ograniczenia emisji hałasu polegać będzie głownie na właściwej organizacji budowy, tj.
• zastosowanie sprzętu wysokiej jakości, charakteryzującego się stosunkowo niskim poziomem
emitowanego hałasu
• wyłączenia maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy urządzeń na tzw. biegu
jałowym)
• zakazie wykonywania prac hałaśliwych w porze nocnej j. pomiędzy godzinami 22.00=6.00
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm określonych w
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciąŜą Wykonawcę.

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, 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. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel wykonawcy.
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1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uŜytkowników 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 obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. 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 niespełniających odpowiednich ymagań
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje
się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. 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
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wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).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.

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposaŜenie i
odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się,
Ŝe koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, na placu
budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

UŜycie materiałów, które wpłyną na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących
promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą być
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiały pylące) mogą by dozwolone, pod warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne
dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich materiałów

Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają
tego odpowiednie przepisy.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, Ŝe 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).

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do wykonania robót
stałych wykonawca przedłoŜy szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie
będzie znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych
z zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal spełniają one wymagania
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem
eksploatacji złoŜa.
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 złoŜa.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru 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 odpowiednio do
wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
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Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.

2.3. Kontrola materiałów i urządzeń
Inspektor nadzoru inwestorskiego moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i
urządzenia, Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji
technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału Ŝeby
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest równieŜ upowaŜniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwórniach materiałów i urządzeń.

2.4. Atesty materiałów i urządzeń
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są
atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją
umowy moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia -waŜną legitymację, mogą być badane przez
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodność właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy- wiezione z
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w
którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.6. 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.
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2.7. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany 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 uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moŜe być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 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 obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być
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dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST. PZJ, projektu organizacji robót 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.

Prace budowlane związane z wymianą okien, montowaniem drzwi i naświetli oraz osadzeniem
luksferów i robót wykończeniowych mogą być prowadzone po zakończeniu zajęć lekcyjnych, w
ścisłym uzgodnieniu z uŜytkownikiem obiektu. Czas przeprowadzenia wszelkich prac wewnątrz
obiektu muszą być uzgadniane z uŜytkownikiem.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 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 takŜe w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność

z projektem

wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy

20

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ROBÓT BUDOWLANYCH NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA NAKAZU
POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEJ STRAśY POśARNEJ W GDAŃSKU
BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1
DZ. NR 1607/35
GDYNIA, UL. LEGIONÓW 27

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozwaŜaną kwestię.

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe
z tego tytułu poniesie wykonawca.

5.2..Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.
Szczegółowy harmonogram robót.
Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy- Prawo budowlane jest
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, Ŝeby personel nie
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, moŜliwości techniczne. kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
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-wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe 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.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.
Inspektor

nadzoru

będzie

przekazywać

Wykonawcy

pisemne

informacje

o

jakichkolwiek

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych
materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na Zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

22

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ROBÓT BUDOWLANYCH NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA NAKAZU
POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEJ STRAśY POśARNEJ W GDAŃSKU
BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1
DZ. NR 1607/35
GDYNIA, UL. LEGIONÓW 27

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość 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.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia 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 moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy,
na swój koszt, jeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 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.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
-Polską Normą lub
-aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi SST.

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r., (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 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.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco 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 naleŜy wpisywać w szczególności:
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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- 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,
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadzał.
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

• KsiąŜka obmiarów
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.

• Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru.

• Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w/w , następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
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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 Ŝyczenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach. oraz innych katalogach , jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdraŜania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.
Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiór techniczny
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

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 umoŜliwiającym
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 niŜ 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.
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8.4.Odbiór techniczny.
Odbiór techniczny dokonywany będzie dla kaŜdego rodzaju robót, po ich całkowitym zakończeniu.
Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem Kierownika Budowy Generalnego
Wykonawcy i Kierownika robót. Wykonawca robót przedkłada komplet dokumentów przewidziany przy
odbiorze końcowym, łącznie z inwentaryzacją, rotokołami z przeprowadzonych prób itp. Inspektor
Nadzoru spisuje Protokół jest wykaz ewentualnych usterek do usunięcia przed odbiorem końcowym
obiektu.

8.5. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą. tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi i w
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakości (PZJ).
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej,
energetycznej. gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń.
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. ,
9. 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.

8.6. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny robót’’.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
-robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
-wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
-wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
-koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, ryzyko
-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,
c) Opłaty/ dzierŜawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i
drenaŜu,
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Zamawiający.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42. Nr 100 poz. 1085. Nr 110 poz. 1190. Nr 115 poz.
1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
późniejszymi zmianami). .
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SST-01
CPV 45262500-6

ROBOTY MUROWE
ROBOTY MUROWE Z BLOCZKÓW WAPIENNO – PIASKOWYCH: SILKA 8cm
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
murowych z bloczków betonu komórkowego.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie ścian murowych z bloczków wapienno - piaskowych.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.
Roboty murowe winne być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac
naleŜy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpoŜarowych obowiązujących w budownictwie przy
robotach murowych.

1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności naleŜy wyjaśnić z autorami
poszczególnych opracowań.
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2. MATERIAŁY

2.1. Bloczki wapienno – piaskowe dla ścian wydzielających klatki schodowe

2.2. Zaprawa murarska.
Do wykonania murów na cienkie spoiny stosuje się zaprawę murarską cementowo-wapienną, lub
klejową

3.SPRZĘT
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
4.1. Transport.
Bloczki dostarczane są na plac budowy w pakietach opiętych taśmą lub opakowanych folią na
paletach. Etykiety na paletyzowanych pakietach i świadectwa dostawy powinny zawierać:
- znak firmowy producenta,
- nazwę i adres producenta,
- nazwę i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementów,
- datę produkcji i nr partii produkcyjnej,
- symbol Aprobaty Technicznej ITB,
- masę poszczególnych pakietów (w świadectwie dostawy).
Sucha mieszanka zaprawy powinna być pakowana w impregnowane worki papierowe. KaŜdy worek
powinien posiadać nadruk lub etykietę zawierające co najmniej dane jw. W czasie transportu suchą
mieszankę naleŜy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.2. Magazynowanie.
Suchą mieszankę w czasie przechowywania naleŜy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami
worków.

5.WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

5.1. Wymagania przy wykonywaniu robót murowych.
Mury z elementów murowych systemowych z betonu komórkowego naleŜy wykonać zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej z uwzględnieniem firmowych wytycznych producenta.

33

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ROBÓT BUDOWLANYCH NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA NAKAZU
POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEJ STRAśY POśARNEJ W GDAŃSKU
BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1
DZ. NR 1607/35
GDYNIA, UL. LEGIONÓW 27

6.KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Elementy murowe.
6.1.1 Badania kontrolne.
BieŜące badania kontrolne obejmują sprawdzenie:
- kształtu i wymiarów,
- uszkodzeń,
- gęstości objętościowej w stanie suchym i w stanie wilgotności wysyłkowej,
- średniej wytrzymałości na ściskanie,
- cechowanie.
Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o wyrobach budowlanych” rozdz.2 art.5.1. Wyrób
budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeŜeli jest: oznakowany
CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną z europejską aprobatą
techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną. Jeśli brak oznakowania – krajowa deklaracja
zgodności – z odwołaniem do normy lub Aprobaty Technicznej (z zał. tej Aprobaty), jeśli brak krajowej
deklaracji zgodności to deklaracja zgodności na kaŜdą partię.

6.1.2. Tolerancja wymiarów.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny naleŜy wykonać za pomocą szablonu i
przyrządów pomiarowych.
Pomiarowych z dokładnością do 1mm.
Kształt – wg normy BN-90/66745-01
Dopuszczalne wady kształtu:
- odchylenia od kąta prostego sąsiednich powierzchni (nieprostopadłościenność) - zgodnie z instrukcją
producenta,
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny [mm] <1
- dopuszczalne uszkodzenia – wg normy BN-90/6745-01.

Wymiary – wg normy BN-90/7645-01.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów [mm] - wg normy BN-90/6745-01:
Długość < ± 1,5
Wysokość < ± 1,0
Szerokość < ± 1,5
Grubość elementu nadproŜowego < ± 1,5

6.1.3. Badania innych właściwości technicznych.
StęŜenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych – wg instrukcji ITB nr 234/95.
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6.2. Zaprawa murarska do cienkich spoin.

6.2.1. Badania kontrolne.
Badania kontrolne obejmują sprawdzenie:
- wyglądu suchej mieszanki,
- maksymalne średnice ziaren wypełniacza,
- gęstości nasypowej,
- wyglądu świeŜej zaprawy,
- konsystencji,
- zmiany objętości,
- bieŜące badania powinny być wykonane dla kaŜdej przedstawionej do odbioru partii suchej
mieszanki.

6.2.2. Właściwości wyrobu i metody badań.
• Wygląd suchej mieszanki - sypka, miałka mieszanina bez zbryleń i zanieczyszczeń o barwie
cementu – oględziny,
• Gęstość nasypowa – [kg/m3] – 1300 ÷ 1500 – wg normy PN-77/B-06714/07
• Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodą; sucha mieszanka; woda (wagowo) – 1 : 0,32,
• Wygląd świeŜej zaprawy – jednorodna masa bez zbryleń i zanieczyszczeń – oględziny.

6.2.3. Oznakowanie.
Oznaczenie powinno zawierać:
- nazwę adres oraz znak firmowy producenta,
- kod producenta,
- nazwę wyrobu,
- datę produkcji i nr partii produkcyjnej,
- termin przydatności do stosowania,
- masę netto,
- proporcje mieszania z wodą,
- symbol Aprobaty Technicznej,
- oznaczenie powinno być umieszczone na kaŜdym opakowania suchej mieszanki.

7. OBMIAR ROBÓT

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STT-00

7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m² ,m³ wykonanego muru.
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7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenia na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych
zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami
wiązania. W szczególności podlega sprawdzeniu:
- zgodność kształtów i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną,
- grubość muru,
- wymiaru otworów okiennych i drzwiowych,
- pionowość powierzchni i krawędzi,
- poziomość warstw bloczków.

Maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczać:
- w pionie 20 mm na wysokości kondygnacji lub 50 mm na wysokości budynku,
- poziome przesuniecie 20 mm w osiach ścian nad i pod stropem
- odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie lokalne) 5 mm i nie więcej niŜ 20 mm na 10 m.
Odbiór końcowy zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego winny być dołączone
wszelkie niezbędne dokumenty ( atesty, protokoły badań itp.), a takŜe świadectwo jakości wykonania
wystawione przez wytwórcę.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z SST-00.

9.2 cena jednostki obmiarowej.
Płaci się za ustaloną ilość m² wykonanego muru, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
-zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu.,
- wykonanie muru z bloczków,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
- oczyszczenie podłoŜa,
-ułoŜenie warstwami wg zasad określonych przez producenta ,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- wykonanie pomiarów i testów.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
Elementy drobnowymiarowe.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
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SST-02
CPV 45262500-6

ROBOTY MUROWE
ROBOTY MUROWE Z PUSTAKÓW SZKLANYCH.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
murowych z cegły pełnej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie zamurowania otworu okiennego z pustaków szklanych.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.
Roboty murowe winne być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac
naleŜy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpoŜarowych obowiązujących w budownictwie przy
robotach murowych.

1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności naleŜy wyjaśnić z autorami
poszczególnych opracowań.
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2. MATERIAŁY
2.1. Pustaki szklane specjalistyczne EI60 20*20*5 cm na zaprawie z przezbrojeniem

3.SPRZĘT
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport.
Bloczki dostarczane są na plac budowy w pakietach opiętych taśmą lub opakowanych folią na
paletach. Etykiety na paletyzowanych pakietach i świadectwa dostawy powinny zawierać:
- znak firmowy producenta,
-nazwę i adres producenta,
-nazwę i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementów,
-datę produkcji i nr partii produkcyjnej,
- symbol Aprobaty Technicznej ITB,
- masę poszczególnych pakietów (w świadectwie dostawy).
Sucha mieszanka zaprawy powinna być pakowana w impregnowane worki papierowe. KaŜdy worek
powinien posiadać nadruk lub etykietę zawierające co najmniej dane jw. W czasie transportu suchą
mieszankę naleŜy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.2. Magazynowanie.
Suchą mieszankę w czasie przechowywania naleŜy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami
worków.

5.WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

5.1. Wymagania przy wykonywaniu robót murowych.
Mury z elementów murowych systemowych z betonu komórkowego naleŜy wykonać zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej z uwzględnieniem firmowych wytycznych producenta.

6.KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Elementy murowe systemowe.
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6.1.1 Badania kontrolne.
BieŜące badania kontrolne obejmują sprawdzenie:
-kształtu i wymiarów,
-uszkodzeń,
-gęstości objętościowej w stanie suchym i w stanie wilgotności wysyłkowej,
-średniej wytrzymałości na ściskanie,
-cechowanie.
BieŜące badania kontrolne powinny być wykonane dla kaŜdej przedstawionej do odbioru
partii wyrobów.

6.1.2. Tolerancja wymiarów.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny naleŜy wykonać za pomocą szablonu i
przyrządów pomiarowych.
Pomiarowych z dokładnością do 1mm.
Kształt – wg normy BN-90/66745-01
Dopuszczalne wady kształtu:
- odchylenia od kąta prostego sąsiednich powierzchni (nieprostopadłościenność) [mm] <1,
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny [mm] <1
-dopuszczalne uszkodzenia – wg normy BN-90/6745-01.
Wymiary – wg normy BN-90/7645-01.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów [mm] - wg normy BN-90/6745-01:
Długość < ± 1,5
Wysokość < ± 1,0
Szerokość < ± 1,5
Grubość elementu nadproŜowego < ± 1,5

6.1.3. Badania innych właściwości technicznych.
-stęŜenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych – wg instrukcji ITB nr 234/95.

6.2. Zaprawa murarska do cienkich spoin.

6.2.1. Badania kontrolne.
Badania kontrolne obejmują sprawdzenie:
-wyglądu suchej mieszanki,
-maksymalne średnice ziaren wypełniacza,
-gęstości nasypowej,
-wyglądu świeŜej zaprawy,
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-konsystencji,
- zmiany objętości,
-bieŜące badania powinny być wykonane dla kaŜdej przedstawionej do odbioru partii
suchej mieszanki.

6.2.2. Właściwości wyrobu i metody badań.
• Wygląd suchej mieszanki - sypka, miałka mieszanina bez zbryleń i zanieczyszczeń o barwie
cementu – oględziny,
• Gęstość nasypowa – [kg/m3] – 1300 ÷ 1500 – wg normy PN-77/B-06714/07
• Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodą; sucha mieszanka; woda (wagowo) – 1 : 0,32,
• Wygląd świeŜej zaprawy – jednorodna masa bez zbryleń i zanieczyszczeń – oględziny.

6.2.3. Oznakowanie.
Oznaczenie powinno zawierać:
-nazwę adres oraz znak firmowy producenta,
-kod producenta,
-nazwę wyrobu,
-datę produkcji i nr partii produkcyjnej,
- termin przydatności do stosowania,
- masę netto,
- proporcje mieszania z wodą,
- symbol Aprobaty Technicznej,
- oznaczenie powinno być umieszczone na kaŜdym opakowania suchej mieszanki.

Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o wyrobach budowlanych” rozdz.2 art.5.1. Wyrób
budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeŜeli jest: oznakowany
CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską
aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną oznakowany, z zastrzeŜeniem ust. 4
znakiem budowlanym, jeśli brak oznakowania –krajowa deklaracja zgodności – z odwołaniem do
normy lub Aprobaty Technicznej (z zał. tej Aprobaty), jeśli brak krajowej deklaracji zgodności to
deklaracja zgodności na kaŜdą partię.

7.OBMIAR ROBÓT

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w SST-00

7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m² ,m³ wykonanego muru
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7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenia na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych
zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami
wiązania. W szczególności podlega sprawdzeniu:
-zgodność kształtów i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną,
-grubość muru,
- wymiaru otworów okiennych i drzwiowych,
-pionowość powierzchni i krawędzi,
-poziomość warstw bloczków.
Odbiór końcowy zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego winny być dołączone
wszelkie niezbędne dokumenty ( atesty, protokoły badań itp.), a takŜe świadectwo jakości wykonania
wystawione przez wytwórcę.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z SST-00..

9.2 cena jednostki obmiarowej.
Płaci się za ustaloną ilość m² ,m³ wykonanego muru obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
-zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu.,
- wykonanie muru,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
- oczyszczenie podłoŜa,
-ułoŜenie warstwami wg zasad określonych przez producenta,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- wykonanie pomiarów i testów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
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SST-03
CPV 45343000-3

Roboty instalacyjne przeciwpoŜarowe – przeniesienie
1.WSTĘP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
zmiany lokalizacji istniejących hydrantów w klatkach schodowych, zgodnie z obowiązującymi
wymaganiami ochrony przeciwpoŜarowej poza klatki schodowe.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie zmiany lokalizacji hydrantów obecnie w obrębie klatek schodowych, a które zgodnie w
przepisami powinny być poza obrębem klatek schodowych.
Zgodnie z projektem wykonanie prac polegać ma na:
- spuszczeniu wody z instalacji ppoŜ
- demontaŜu węŜy hydrantowch
- demontaŜu skrzynki wnękowej
- przebiciu otworów
- wykuciu wnęk na nowe hydranty
- montowaniu nowych hydrantów i zaworów we wnękach
- napełnienie instalacji ppoŜ.

1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.1.Wymogi formalne.
Wykonanie prac

winno być

zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie,

gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania.

1.5.2.Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji naleŜy
wyjaśnić przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1.Zastosowane materiały.
Zastosowanym materiałem są węŜe i zawory hydrantowe oraz wnęki podtynkowe.

3.SPRZĘT
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Materiały do wykonywania prac dostarczone być mogą dowolnym transportem, zapewniającym
ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający
przed korozją.

5.WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

6.KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacja techniczną.

7.OBMIAR ROBÓT

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w SST-00.

7.1. Jednostką obmiarową jest 1szt.
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7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór materiałów
Zgodnie z wytycznymi producenta.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z STT-OO.

9.2. Płaci się za ustaloną ilość:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu.
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
-szpachlowanie tynków
- oczyszczenie podłoŜa,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dz. U nr 75/2002 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

45

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ROBÓT BUDOWLANYCH NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA NAKAZU
POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEJ STRAśY POśARNEJ W GDAŃSKU
BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1
DZ. NR 1607/35
GDYNIA, UL. LEGIONÓW 27

SST-04
CPV 45343220-1

Instalowanie gaśnic
1.WSTĘP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
instalowania gasnic, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ochrony przeciwpoŜarowej poza klatki
schodowe.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie instalacji gaśnic.

1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Wymogi formalne.
Wykonanie prac

winno być

zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie,

gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania.

1.5.2.Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji naleŜy
wyjaśnić przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIAŁY
2.1.Zastosowane materiały.
Zastosowanym materiałem są węŜe i zawory hydrantowe oraz wnęki podtynkowe.

3.SPRZĘT
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Materiały do wykonywania prac dostarczone być mogą dowolnym transportem, zapewniającym
ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający
przed korozją.

5.WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

6.KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacja techniczną.

7.OBMIAR ROBÓT

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w SST-00.

7.1. Jednostką obmiarową jest 1szt.

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór materiałów
Zgodnie z wytycznymi producenta.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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9.1.Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z SST-00

9.2. Płaci się za ustaloną ilość:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu.
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
-szpachlowanie tynków
- oczyszczenie podłoŜa,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dz. U nr 75/2002 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.
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SST-05
CPV 45410000-4 TYNKOWANIE

TYNKI CEMENTOWO- WAPIENNE
1.WSTĘP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tynków wewnętrznych cementowo- wapiennych oraz uzupełnienia tynków w części istniejącego
budynku.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie tynków wewnętrznych cementowo- wapiennych oraz uzupełnienia tynków w części
istniejącego budynku.
Zgodnie z projektem wykonanie tynku cementowo - wapiennego kat.III projektuje się:
-na ścianach murowanych z Silki oraz uzupełnienia tynków.
Na naroŜnikach wypukłych i krawędziach okiennych osadzić listwy wzmacniające.

1.4.Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.4.1. Zaprawa do wykonywania tynków stanowi mieszanka piasku, cementu, wapna z dodatkiem
wody. W zaleŜności od składu uzyskuje się róŜne marki zaprawy.

1.4.2. Tynk stanowi warstwę ochronna, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną
tynkowanego elementu, nanoszoną mechanicznie lub ręcznie, do której wykonania zostały uŜyte
zaprawy odpowiadające normom lub aprobatom technicznym.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Wymogi formalne.
Wykonanie tynków cementowo- wapiennych, wewnętrznych winno być zlecone przedsiębiorstwu
mającemu właściwe doświadczenie, gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania.
Wykonawstwo tynków zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji naleŜy
wyjaśnić przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1.Zastosowane materiały.
Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo- wapienne, przygotowane na budowie, marka
zaprawy:
dla wykonania obrzutki – 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1)
dla wykonania narzutu – 3,5
dla wykonania gładzi – 3,5
UŜyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiadać
wymaganiom

norm

przedmiotowych,

w szczególności nie

zawierać

siarczanów, chlorków,

organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest.

W projekcie budowlanym określono zastosowanie tynku cementowo wapiennego kat. III gr. 1,5 cm .

3.SPRZĘT
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Materiały do wykonywania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, zapewniającym
ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający
przed wilgocią.
Wapno powinno być składowane na suchym podłoŜu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem.
Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposaŜone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z
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wymogami p.poŜ. Przy gaszeniu wapna naleŜy zachować środki ostroŜności zgodne z wymogami bhp.
Wapno, cement i woda przeznaczone do wykonania tynków powinny być zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami organicznymi.

5.WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

5.2. Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo- wapiennych zostały opisane PN-B10100
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.3.Opis ogólny.
Tynki moŜna wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny.
Obrzutkę grubości 3-4mm naleŜy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z
zaprawy cementowej 1:1.
Narzut naleŜy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, kierunkowych zaprawy cementowowapiennej, po związaniu obrzutki, lecz przed jej utwardzeniem. Grubość warstwy narzutu powinna
wynosić 8-15mm.
Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem.
Podczas zacierania warstw gładź powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź
naleŜy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek uŜyty do wykonania gładzi
powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm.

ŚwieŜo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być zwilŜone
wodą.
Tynk jednowarstwowy – wykonana obrzutka , zatarta na gładko- tynk kat. I..
Tynk dwuwarstwowy – obrzutka oraz narzut- tynk kat.II
Tynk trójwarstwowy – obrzutka ,narzut oraz narzut nakładany po związaniu poprzedniej warstwy lecz
przed jej stwardnieniem – tynk kat.III.

6.KONTROLA JAKOŚCI
Materiały uŜyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm:
Cement – PN-B-30000 „Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 “Cement portlandzki z dodatkami”.
Wapno – PN-B-30020 „Wapno”, PN-B-6732-12 „Ciasto wapienne”.
Woda – PN-C-04630 „Woda celów budowlanych. Wymagania i badania”
Kruszywo – PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”
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Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy budowlanocementowe”.

Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacja techniczną.
Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoŜa wynosi 0,025 MPa
Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.:
Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większej niŜ 3 mm i w
liczbie nie większej niŜ 3 na długość łaty kontrolnej 2m,
Odchylenia powierzchni i krawędzi:
Od kierunku pionowego: nie większe niŜ 2mm/m i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokości i nie więcej niŜ 6 mm w pomieszczeniach wyŜszych,
Od kierunku poziomego: nie większe niŜ 3mm/m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni
między przegrodami pionowymi,
Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większy niŜ 3
mm/m,
Odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,
Miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m²
tynku,

Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad:
Wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego,
Pęknięcia powierzchni,
Wykwity soli w postaci nalotu,
Trwałe zacieki na powierzchni,
Odparzenia, odstawanie od podłoŜa;

7.OBMIAR ROBÓT

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w SST-00.

7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m² wykonanego tynku.

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT
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8.1. Odbiór materiałów
Przed rozpoczęciem wykonania tynku naleŜy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zaleŜnie od
parametrów dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoŜa.

8.2. Odbiór podłoŜa.
Odbiór podłoŜa zaleŜy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. PodłoŜe powinno być
czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoŜe naleŜy zwilŜyć wodą. Spoiny ściany
murowej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoŜe betonowe naleŜy naciąć dłutami.
Odbiór wykonanych tynków.
Podczas odbioru naleŜy sprawdzić m. in.:
Zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczną,
Odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków,
Gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień
jest niedopuszczalne,
Przyczepność tynków do podłoŜa (min. 0,025 MPa)
Wykonane tynki powinny odpowiadać PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z SST-00.

9.2. Płaci się za ustaloną ilość m² ułoŜonego tynku, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu.
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
-szpachlowanie tynków
- oczyszczenie podłoŜa,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dz. U nr 75/2002 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.
Polskie normy:
PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych”.
PN-C-04630 „”Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”.
PN-B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”.
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PN-B-01300 „Cementy. Terminy i określenia”.
PN-B-04309 „Cement. Metody badań. Oznaczenia stopnia białości:
PN-B-04320 „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości:.
PN-B-04350 :Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna”.
PN-B-04351 „Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i
wytrzymałościowych”.
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SST-06
CPV 45421100-5

INSTALOWANIE ELEMENTÓW PCV
MontaŜ parapetów wewnętrznych
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące odbioru i osadzenia
elementów drewnianych i z materiałów drewnopodobnych. I PCV.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
osadzenia parapetów okiennych wewnętrznych z PCV.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w specyfikacji SST-00...

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.
MontaŜ paneli drewnianych powinien być zgodny z dostarczoną dokumentacją techniczną,
zaleceniami i instrukcją wbudowania akceptowaną przez Inspektora Nadzoru.

1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności naleŜy wyjaśnić przed
przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w
trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian
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dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność
obiektów naleŜy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.
Przed rozpoczęciem robót naleŜy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia
parapetów i upewnić się, Ŝe zapewniają one moŜliwość bezusterkowego wykonania prac.

2. MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materiały.
Zastosowanymi materiałami są:
- parapet z PCV w kolorze białym.

3.SPRZĘT
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Elementy są dostarczane w warunkach zabezpieczających te wyroby przed uszkodzeniem, bądź
zniszczeniem.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

6.KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania:
-sprawdzenie wymiarów- dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139;
-sprawdzenie wilgotności

7.OBMIAR ROBÓT

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w SST-00.

7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m parapetu.

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

56

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ROBÓT BUDOWLANYCH NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA NAKAZU
POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEJ STRAśY POśARNEJ W GDAŃSKU
BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1
DZ. NR 1607/35
GDYNIA, UL. LEGIONÓW 27

8.1. Odbiór elementów .
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania naleŜy
sprawdzić:
-zgodność wymiarów;
-jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana;
-prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych;
-zaświadczeń o jakości i świadectw;

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z SST-00..

9.2. Płaci się za ustaloną ilość m² parapetu ,który obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu.
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- oczyszczenie podłoŜa,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”
- Polskie normy:
PN/B-10087/96 „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej.”

57

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ROBÓT BUDOWLANYCH NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA NAKAZU
POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEJ STRAśY POśARNEJ W GDAŃSKU
BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1
DZ. NR 1607/35
GDYNIA, UL. LEGIONÓW 27

SST-07
CPV 45421114-6

INSTALOWANIE OKIEN PCV.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okien
z PCV .

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie i montaŜ okien PCV.
.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.
MontaŜ oraz wykonawstwo okien PCV winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe
doświadczeni w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności naleŜy wyjaśnić z Inspektorem
Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian
dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych naleŜy uzyskać dodatkową
akceptację projektantów.
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1. MATERIAŁY
2.1. Okna PCV
Zamontować okna PCV, profil 5-komorowy wzmocniony, biały. Współczynnik przenikania ciepła dla
okna Uo min =1,3 W/(m²K).
Okucia rozwierno-uchylne, z funkcją mikrouchylania.
Zestaw szybowy thermofloat 4/ 16AR /4TN, Us min=1,1 W/(m2K), Rw min=35dB.
Szkło w zestawie niskoemisyjne, białe. We wszystkich oknach naleŜy zamontować nawiewniki
higrosterowane o wydajności 30m3/h.

3.SPRZĘT
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką i specjalnych stojaków do
przewozu szkła.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

5.2. Opis ogólny.

5.2.1. Wymagania przy osadzeniu ościeŜnic.
Przed przystąpieniem do robót związanych z osadzeniem ościeŜnic naleŜy ocenić moŜliwość
bezusterkowego wykonania prac, poprzez:
- ocenę miejsca wbudowania tj. stanu i wyglądu ościeŜy,
-sprawdzenie odpowiedniej jakości elementów przewidzianych do wbudowania,
- sprawdzenie moŜliwości właściwego połączenia ościeŜnicy z konstrukcją budynku.
Wbudowanie elementów moŜna rozpocząć dopiero wtedy, kiedy moŜna obciąŜać części nośne
budynku. Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie ewentualnych
rozbieŜności w wysokościach ościeŜy a elementami wbudowywanymi. Elementy ościeŜnic powinny
być oczyszczone z brudu, rdzy i innych zanieczyszczeń.

6.KONTROLA JAKOŚCI
Okna naleŜy sprawdzić pod względem:
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• Sprawdzenie wymiarów – w poziomie i pionie
• Sprawdzenie wykonania połączeń,
• Sprawdzenie szklenia,
• Sprawdzenie uszczelek,
• Sprawdzenie stanu powierzchni,
• Sprawdzenie barwy powłok,
• Sprawdzenie zamontowanych okuć,
• Sprawdzenie certyfikatów i aprobat.

7. OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w SST-00

7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m² oka i 1 szt nawiewnika .

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór elementów i akcesoriów.
Przed rozpoczęciem montaŜu elementów naleŜy dokonać odbioru pod względem poziomu i pionu
elementów budynku, do których mocowane będą elementy ścianek aluminiowych, przeszklonych.
Dostarczone na budowę elementy ścianek aluminiowych powinny być odebrane pod względem
kompletności dostaw, zgodności typów elementów aluminiowych, szkła oraz akcesoriów pod
względem ich stanu technicznego. Do kaŜdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno
być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, Ŝe odpowiadają one
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach do stosowania w budownictwie.

8.2. Odbiór końcowy.
Podczas odbioru naleŜy sprawdzać m.in.:
-atestację dostarczonych dokumentów,
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych w pionie po zamontowaniu odchylenie od pionu
powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m długości i nie większe niŜ 3 mm.
- sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, róŜnice wymiarów po przekątnych nie
powinny być większe od:
* 2 mm przy długości przekątnej do 1 m
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* 3 mm przy długości przekątnej do 2 m
* 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m
* sprawdzenie prawidłowego osadzenia szkła na uszczelkach.

NaleŜy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z SST-00.

9.2. Płaci się za ustaloną ilość m² okien i 1 szt. nawiewnika, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu.
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
- montaŜ okien, nawiewnika
- oczyszczenie podłoŜa,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Dz.U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”;
- Polskie normy:
PN-B-02867 „Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia przez ściany.”
PN-B-91003 „Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie”
PN-B-92010 „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota.”
PN-H-04651 „Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk”
PN-M.-02046 „Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów”
PN-M.-82054 „Śruby wkręty nakrętki”
PN-B-14501 „Zaprawy betonowe zwykłe”
PN-B-02020 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.”
PN-B-92270 „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na
włamanie- klasy C. Wymagania i badania uzupełniające.”
PN-B-06201 „Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”
PN-B-01805 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony”
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PN-B-01806 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady uŜytkowania,
konserwacji i napraw”
PN-M-78010 „Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania”
PN-B-06085 „Drzwi. Metody badań odporności na włamanie”
PN-B-06086 „Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie”
PN-M-02046 „Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów”
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SST-08
CPV 45421000-4
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
MONTAś DRZWI I NAŚWIETLI

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru drzwi
oraz naświetli.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie i montaŜ drzwi i naświetli.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.
MontaŜ oraz wykonawstwo drzwi i ścianek działowych aluminiowych, przeszklonych winno być
zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczeni w realizacji tego typu robót i
gwarantującemu właściwą jakość wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności naleŜy wyjaśnić z Inspektorem
Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących
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zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych naleŜy uzyskać dodatkową akceptację
projektantów.

2. MATERIAŁY
2.1 Drzwi wewnętrzne przeszklone wraz z naświetlami, malowanych proszkowo w kolorze białym,
szklenie szkłem bezpiecznym (foliowanie), zespolonym

3.SPRZĘT
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką i specjalnych stojaków do
przewozu szkła.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

5.2. Opis ogólny.
Drzwi stalowe wg zestawienia z wymaganymi atestami.

5.2.1. Wymagania przy osadzeniu ościeŜnic stalowych.
Przed przystąpieniem do robót związanych z osadzeniem ościeŜnic stalowych naleŜy ocenić
moŜliwość bezusterkowego wykonania prac, poprzez:
• ocenę miejsca wbudowania tj. stanu i wyglądu ościeŜy,
• sprawdzenie odpowiedniej jakości elementów przewidzianych do wbudowania,
• sprawdzenie moŜliwości właściwego połączenia ościeŜnicy z konstrukcją budynku.
Wbudowanie elementów moŜna rozpocząć dopiero wtedy, kiedy moŜna obciąŜać części nośne
budynku. Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie ewentualnych
rozbieŜności w wysokościach ościeŜy a elementami wbudowywanymi. Elementy ościeŜnic powinny
być oczyszczone z brudu, rdzy i innych zanieczyszczeń.

5.3. MontaŜ w ścianach murowanych.
Wg technologii zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru i zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI
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Drzwi naleŜy sprawdzić pod względem:
• Sprawdzenie wymiarów – w poziomie i pionie,
• Sprawdzenie wykonania połączeń,
• Sprawdzenie szklenia,
• Sprawdzenie uszczelek,
• Sprawdzenie stanu powierzchni,
• Sprawdzenie barwy powłok,
• Sprawdzenie zamontowanych okuć,
• Sprawdzenie certyfikatów i aprobat.

7. OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w SST-00

7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m² lub szt. drzwi .

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór elementów i akcesoriów.
Przed rozpoczęciem montaŜu elementów naleŜy dokonać odbioru pod względem poziomu i pionu
elementów budynku.
Dostarczone na budowę elementy powinny być odebrane pod względem kompletności dostaw,
zgodności typów elementów, szkła oraz akcesoriów pod względem ich stanu technicznego. Do kaŜdej
partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie
o jakości stwierdzające, Ŝe odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich
świadectwach do stosowania w budownictwie.

8.2. Odbiór końcowy.
Podczas odbioru naleŜy sprawdzać m.in.:
• atestację dostarczonych dokumentów,
• zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych w pionie po zamontowaniu odchylenie od pionu
powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m długości i nie większe niŜ 3 mm.
• sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, róŜnice wymiarów po przekątnych nie
powinny być większe od:
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m
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- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m
- 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m
• sprawdzenie prawidłowego osadzenia szkła na uszczelkach.
NaleŜy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania.
Odchylenia płaszczyzny pionowej montowanych drzwi i bram są niedopuszczalne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z SST-00

9.2 Cena jednostki obmiarowej.
Płaci się za ustaloną ilość m² lub szt drzwi , która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu.,
- ustawienie i rozebranie rusztowań,
- montaŜ ościeŜnic,
- zawieszenie skrzydeł lub ich montaŜ,
- oczyszczenie podłoŜa,
- montaŜ okuć i akcesoriów wg zasad określonych przez producenta ,
- regulacja mechanizmów otwierania i zamykania
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- wykonanie pomiarów i testów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”
Polskie normy:
PN-B-02867 „Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez ściany.”
PN-B-91003 „Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie”
PN-B-92010 „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota.”
PN-H-04651 „Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk”
PN-M.-02046 „Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów”
PN-M.-82054 „Śruby wkręty nakrętki”
PN-B-14501 „Zaprawy betonowe zwykłe”
PN-B-02020 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.”
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PN-B-92270 „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na włamanieklasy C. Wymagania i badania uzupełniające.”
PN-B-06201 „Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”
PN-B-01805 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony”
PN-B-01806

„Antykorozyjne

zabezpieczenia

w

budownictwie.

Ogólne

zasady

uŜytkowania,

konserwacji i napraw”
PN-M-78010 „Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania”
PN-B-06085 „Drzwi. Metody badań odporności na włamanie”
PN-B-06086 „Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie”
PN-M-02046 „Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów”
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SST-09
CPV 45450000-6

ROBOTY BUDOWLANE POZOSTAŁE
INSTALOWANIE RÓśNYCH WYROBÓW I ELEMENTÓW ORAZ WYPOSAśENIA
- BALUSTRADY,
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
instalowania róŜnych wyrobów i elementów – balustrady w klatkach schodowych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie oraz
montaŜ elementów balustrad w klatkach schodowych.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
„Wymagania ogólne”.

1.5.1. Wymogi formalne.
MontaŜ oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu
właściwe doświadczenie i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. Balustrady winny być
wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej.

1.5.2. Warunki organizacyjne.
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Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji naleŜy
wyjaśnić przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materiały.
2.1.1 Balustrady przy schodach w klatkach schodowych.
2.1.4. Balustrada klatki
Regeneracja kształtowych elementów z demontaŜem i ponownym montaŜem balustrad na
spocznikach wewnątrz „duszy”. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane farbą
olejną.

3. SPRZĘT
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Transport i składowanie elementów ze stali nierdzewnej powinny gwarantować zabezpieczenie przed
uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
5.2. Opis ogólny.
Przewiduje się mocowanie balustrad.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.

6.1.1. Kontrolę wykonania robót oraz ich zgodność z projektem sprawdza się podczas ostatecznego
odbioru budynku lub jego części Podstawą odbioru robót są dokumenty:
Projekt Techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do
wykonania robót; na rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany dokonane
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w trakcie wykonywania robót, certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów,

Polskie Normy i

aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne .

7. OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w SST-00

7.1. Jednostką obmiarową jest długość barierek w m lub szt, kpl..

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8.ODBIÓR ROBÓT
Podczas odbioru naleŜy sprawdzić:
-jakość uŜytych materiałów,
- zachowanie pionu i poziomu,
- zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych,
- zamocowanie elementów do podłoŜa,
-trwałość połączeń elementów ,
-trwałość wypolerowania.
Elementy muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określająca ich wymiary, przy
czym dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej:
-długość, szerokość ± 2mm
- rozstaw elementów ± 2mm
Usytuowanie elementów wg rzędnych z tolerancją ± 2mm
Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ± 1mm
Elementy muszą zostać jednolicie i dokładnie wypolerowane
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego naleŜy dołączyć wszystkie
dokumenty (atesty itp.) oraz świadectwa jakości wystawione przez wykonawcę.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST-00.
Płaci się za ustaloną ilość m wykonanej barierki lub szt , kpl, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu.
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- oczyszczenie podłoŜa,
- montaŜ i wykonanie barierek oraz innych elementów ,
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- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- DZ. U. nr 75/2002 „ Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”
Polskie normy
Klasy wytrzymałości (wartości charakterystyczne) wybrane dla krajowego litego drewna
sosnowego i świerkowego o wilgotności 12% (wg PN-B-O3150:2000)
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SST-10
CPV 45262320-0

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA PODKŁADÓW POD POSADZKI
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
warstwy podkładu pod posadzki.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie podkładów pod posadzki w obiektach kubaturowych .

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie warstw podkładowych pod posadzki winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu
właściwe doświadczenie. Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymogami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z
całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności naleŜy wyjaśnić przed
przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w
trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
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2.1. Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej
Powierzchnie posadzek po skutych powierzchniach naleŜy wyrównać podkładem gr ok.3 cm z
zaprawy cementowej.

3.SPRZĘT
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Transport suchej mieszanki w workach na samochodzie dostawczym na paletach..

4.2. Transport innych materiałów słuŜących do wykonania podkładów samopoziomujących Środki
transportu ogólnodostępne .Materiały workowane ,transportowane na paletach.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu podkładów pod posadzki zgodnie z polskimi normami i wytycznymi
technologicznymi producenta

5.3. Opis ogólny.
1. Podkłady pod posadzki naleŜy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać m.in. rodzaj
posadzki, grubość warstw, klasę betonu, wielkość spadków, rozmieszczenie wpustów podłogowych
oraz szczelin dylatacyjnych.

6.KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją
techniczną i niniejszą ST, -sprawdzenie wykonania podkładu,

7. OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w SST-00.

7.1. Jednostką obmiarową jest powierzchnia podkładu samopoziomującego w m² .
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7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:
-po ułoŜeniu warstwy materiału izolacyjnego,
-podczas układania podkładu,
-po całkowitym stwardnieniu podkładu.

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:
-jakości zastosowanych materiałów,
-prawidłowości ułoŜenia kolejnych warstw,
-grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
-równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu,
-prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,
-poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w dzienniku
budowy.
Powierzchnia podkładu pod posadzki powinna być równa i stanowić powierzchnię poziomą lub o
określonym spadku, nie powinna wykazywać nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity
między dwumetrowąłatą kontrolną a posadzką większych niŜ 3mm. Odchylenia powierzchni podkładu
od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niŜ+/- 5mm na całej długości lub
szerokości posadzki i nie powinny powodować zaniku załoŜonego w projekcie spadku.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość m² wykonanej wylewki samopoziomującej ,która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu.
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- oczyszczenie podłoŜa,
-ułoŜenie warstwami wg zasad określonych przez producenta ,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Dz.U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”;
- Polskie normy:
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.
BN-73/6736-01 beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie.
-świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów.
PN-EN 13892-7:2004Metody badania materiałów na podkłady podłogowe Część 7: Oznaczanie
odporności na ścieranie materiałów podkładów podłogowych pokrytych wykładziną podłogową
pod naciskiem toczącego się koła.
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SST-11
CPV 45442100-8

ROBOTY MALARSKIE
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających
wykonaniu malowania ścian i sufitów wewnętrznych budynku

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie robót malarskich wewnętrznych .

1.3. 1Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.2.Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących zasad:
-prace na wysokości naleŜy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy nie ma
moŜliwości zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji
(tzw. kładek), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa
przymocowanym do konstrukcji,
- przy robotach przygotowawczych z uŜyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty
do usuwania starych powłok olejnych lub z Ŝywic syntetycznych) naleŜy stosować okulary ochronne i
odzieŜ ochronną (buty gumowe, fartuchy gumowe, rękawice), zabezpieczając skórę twarzy i rąk
tłustym kremem ochronnym,
- przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w farbach
olejnych, olejno-Ŝywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosować odzieŜ
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ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz
przestrzegać zakazu palenia papierosów i uŜywania otwartych palenisk lub grzejników elektrycznych,
narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem poŜaru,
- przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierających krzemionkę
stosować maski pyłochłonne, a skórę twarzy i rąk zabezpieczyć tłustym kremem ochronnym,
-nie naleŜy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, ołowiu,
fluatów.

2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów:

Kolorystyka do uzgodnienia z projektantem wg palety producenta określonego przez Wykonawcę.
-farba akrylowa biała – do sufitów
-farba akrylowa w kolorystyce pastelowej ściany,
- farba do pomieszczeń mokrych półmatowa kolor uzgodniona kolorystyka z uŜytkownikiem, akrylowa,
dyspersyjna farba ogólnego stosowania ,odporna na ścieranie i mycie,
-farba olejna półmatowa stosowana na części ścian w budynku istniejącym jako uzupełnienie
malowania.
- rozpuszczalniki - ciecze lotne, których zadaniem jest przeprowadzenie spoiw w roztwór w celu
umoŜliwienia powstania cienkiej powłoki początkowo płynnej, a później przechodzącej (w miarę ich
odparowywania)

w

ciało

stałe,

oraz

zapewnienie

prawidłowego

przebiegu

przemian

fizykochemicznych.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STB-00.00.00 .

3.2. Sprzęt do wykonania robót malarskich
Agregary malarskie –urządzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi,
emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi – do malowania duŜych powierzchni
Pedzle, wałki malarskie, drabiny, rusztowania

3.2.1. Malowanie pędzlem
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Wyroby przeznaczone do malowania pędzlem powinny charakteryzować się długim czasem schnięcia
oraz nie powinny zawierać rozpuszczalników agresywnych. Dobre do nanoszenia tą techniką są farby
alkidowe, olejne, epoksydowe i poliuretanowe.
Farby i emalie nawierzchniowe nakłada się w dwóch kierunkach prostopadłych do siebie (krzyŜowo),
nieznacznie dociskając pędzel do malowanej powierzchni. Farby gruntowe, olejne i alkidowe nakłada
się równieŜ w dwóch kierunkach cienkimi warstwami, silnie wcierając w podłoŜe.
Aby uniknąć powstawania zacieków, podczas malowania powierzchni pionowych naleŜy na
ograniczonej powierzchni najpierw nałoŜyć farbę w kierunku pionowym pasami lekko zachodzącymi
na siebie, mocno dociskając pędzel do powierzchni, a następnie w kierunku poziomym. Kolejną
warstwę nakłada się od góry do dołu, lekko dociskając pędzel i odrywając go powoli od malowanej
powierzchni. Aby podczas malowania pędzlem zminimalizować powstawanie śladów przejść pędzla,
moŜna stosować wyrównywanie powierzchni płaskim pędzlem.
Szybko schnące i zawierające agresywne rozpuszczalniki wyroby winylowe, chlorokauczukowe oraz
poliuretanowe wymagają innej techniki nakładania. Na pędzel naleŜy nabierać większą ilość farby (lub
lakieru) i nakładać ją równomiernie na podłoŜe, bez wcierania, starając się nie wracać na pomalowane
miejsca, gdyŜ moŜna doprowadzić do rozpuszczenia nałoŜonej juŜ poprzednio warstwy. W trakcie
malowania farbami szybko schnącymi pędzel naleŜy co pewien czas (podany przez producenta
wyrobu) dokładnie umyć w odpowiednim rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu),
wysuszyć i umyć ponownie wodą z mydłem.

3.2.2. Malowanie wałkiem
Metoda ta jest prosta, a przy tym bardzo wydajna - wałkiem nanosi się farby alkidowe, olejne,
uretanowe i poliuretanowe. Do powierzchni chropowatych zaleca się wałki o długim włosiu, których
uŜycie zapewni pomalowanie zagłębień podłoŜa. Farby rozpuszczalnikowe nanosi się wałkiem
futerkowym, farby wododyspersyjne wałkiem z gąbki. Przy malowaniu wałkiem jest niezbędna tacka
do wałka podzielona zwykle na dwie części: wanienkę, do której wlewa się farbę, oraz Ŝebrowaną
pochyłą płaszczyznę, na której moŜna odcisnąć nadmiar farby (niektóre tacki zamiast płaszczyzny
Ŝebrowanej mają specjalną siatkę).
Technika nanoszenia farby jest bardzo prosta. Wałek zanurza się w farbie, a następnie przetacza się
go po powierzchni Ŝebrowanej lub siatce w celu równomiernego nasączenia go farbą oraz odciśnięcia
jej nadmiaru. Tak przygotowany wałek prowadzi się po malowanej powierzchni równoległymi pasami,
które powinny minimalnie na siebie zachodzić. Po pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku
powtarza się tę czynność w kierunku prostopadłym do pasów pierwszej warstwy. Wałkiem dość trudno
rozprowadza się wyroby schnące fizycznie i zawierające agresywne rozpuszczalniki (winylowe,
akrylowe chlorokauczukowe). Na wałek naleŜy nabierać większą ilość farby i nakładać ją
równomiernie na podłoŜe, bez wcierania, starając się nie wracać na pomalowane miejsca, gdyŜ moŜe
to doprowadzić do rozpuszczenia nałoŜonej juŜ poprzednio warstwy. W trakcie malowania farbami
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szybko schnącymi wałek co pewien czas (określony przez producenta wyrobu) naleŜy dokładnie umyć
w rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), wysuszyć i umyć ponownie wodą z
mydłem. Nie jest zalecane gruntowanie podłoŜa przy uŜyciu wałka. Trudności pojawiają się takŜe przy
rozprowadzaniu wałkiem malarskich wyrobów szybko schnących.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano ST B-00.00.00.

4.1. Warunki transportu
Pojemniki z materiałami malarskimi naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w
pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. pojemniki mogą być
przewoŜone w kontenerach lub na paletach.
Farby naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

4.2. Warunki składowania
Pojemniki z materiałami malarskimi naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je
przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni
słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Powinny
by magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w SST-00.

Prawidłowo wykonana powłoka malarska powinna spełniać dwa zadania: zapewnić właściwą ochronę
podłoŜa przed działaniem czynników atmosferycznych oraz sprzyjać uzyskaniu efektu dekoracyjnego.
Efekt ten moŜna osiągnąć pod warunkiem właściwego przygotowania podłoŜa oraz przez
zastosowanie odpowiednich produktów i prawidłowej technologii malowania

Powierzchnie podłoŜy pod malowanie powinny być:
-gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego,
kawern; dopuszcza się pojedyncze wgłębienia o średnicy do 5 mm i głębokości do 4 mm - dla podłoŜy
betonowych; w zakresie równości obowiązują wymagania jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem
tynków doborowych),
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-mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień,
- czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą),
-dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z Ŝywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach
w zaleŜności od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi moŜna malować podłoŜa po 7
dniach,
-suche – badanie wilgotności podłoŜa moŜna wykonać aparatami wskaźnikowymi (elektrycznym lub
karbidowym), metodą suszarkowo-wagową lub papierkami wskaźnikowymi Hydrotest.

Warunki przystąpienia do robót
Termin robót. Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać dopiero po wyschnięciu
tynków i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej).

Temperatura. Roboty malarskie wykonywać w temperaturze + 5°C. W ci ągu doby nie moŜe nastąpić
spadek poniŜej 0°C.
Farbą silikonową moŜna malować w temperaturze -5°C.
Optymalna temperatura:
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od + 12 do +18°C,
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z Ŝywic syntetycznych powyŜej +5°C, lecz by w
ciągu doby nie następował spadek temperatury poniŜej 0°C,
c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +5°C.
Inne

warunki. Roboty farbami wodnymi -w

pomieszczeniach o

dobrej

wentylacji. Farby

wodorozcieńczalne, tj. klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z Ŝywic
syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny być transportowane i przechowywane w temperaturze
+5°C.

Przygotowanie powierzchni pod malowanie
Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni tynków i wcześniej
naprawianych miejsc. Zaleca się stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek produkowanych
fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodą
bezpośrednio przed uŜyciem

Powierzchnia betonu i Ŝelbetu:
a) większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów itp. wypełnić zaprawą cementową z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równości,
b) plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów i czystą wodą.

PodłoŜa tynkowe:
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a) naprawić zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoŜy gipsowych stosować do tego celu
zaprawę gipsową (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostałych podłoŜy zaprawę cementową lub cementowo-wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym),
b) powierzchnie tynku oczyścić,
c) szpachlować zaprawą gipsową do uzyskania gładzi gipsowych,

Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne nie przewidziane do szpachlowania i uzyskania gładzi
gipsowych naleŜy zagruntować:
a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe,
b) roztworem szkła wodnego potasowego - pod farby krzemianowe,
c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszą warstwę farby klejowej i roztworem szarego mydła (13%) pod drugą i następną warstwę farby klejowej (przy malowaniu wysokojakościowym),
d) pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1) pod wyroby olejne itp.

PodłoŜa gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntować:
a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe,
b) gruntownikiem pokostowym, środkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcieńczoną farbą
emulsyjną (farba: woda = 1:6) pod malowania farbami emulsyjnymi.

Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych:
a) oczyścić z kurzu, tłustych plam i zacieków Ŝywicy,
b) usunąć drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlówką,
c) zagruntować gruntownikiem, np. pokostowym,
d) sęki pokryć roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.

5.4. Prace przygotowawcze do malowania

5.4.1. Przygotowanie pomieszczeń
Przed przystąpieniem do robot malarskich z pomieszczeń powinny być sprzątnięte resztki materiałów,
sprzęty itp. Elementy juŜ wykonane, jak podłogi, balustrady, armatura łazienkowa itp., powinny być
zabezpieczone przed zachlapaniem farbami.

Przygotowaniu pod malowanie naleŜy uwzględnić wykonanie gładzi gipsowych.

5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynków
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Nowe tynki wymagają okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, choć czas ten zaleŜy od rodzaju tynku
i farby, jaka będzie uŜyta) i dopiero potem moŜna przystąpić do następnych czynności.
Powierzchnie nowych tynków naleŜy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy
i zachlapań, a następnie powierzchnię tynku odkurzyć. Przed malowaniem dokładnie przegląda się
wszystkie ściany (równieŜ działowe), zwłaszcza przy ościeŜnicach drzwi i okien, w celu odnalezienia
miejsc spękań. Ewentualne szczeliny wypełnia się elastyczną masą akrylową. Nie naleŜy stosować do
tego celu mas silikonowych, poniewaŜ w zasadzie nie dają się one pomalować. Drobne odpryski i
pęknięcia tynków naleŜy wypełnić gładzią tynkową.

5.4.3. Przygotowanie powierzchni starych tynków
Jeśli stara powłoka farby jest stosunkowo cienka i dobrze trzyma się tynku, przygotowanie
powierzchni ogranicza się do oczyszczenia ściany z kurzu, usunięcia niepotrzebnych gwoździ, haków
itp. oraz uzupełnienia ubytków tynku masą szpachlową, a drobnych pęknięć elastyczną masą
akrylową. Jeśli pomieszczenie było poprzednio malowane farbą klejową lub warstwa farby na ścianie
jest zbyt gruba, naleŜy ją bezwzględnie usunąć.
Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami klejowymi gruntuje się 1-2,5-proc. roztworem
wodnym mydła szarego.
Ściany, z których usunięto tapetę lub farbę, naleŜy wygładzić najpierw szpachlą tynkarską, a potem
wymalować tak jak nowy tynk.
Wygładzaćściany masami szpachlowymi gipsowo-akrylowymi moŜna wyłącznie w pomieszczeniach
nieulegających zawilgoceniu i przemarzaniu. Ściany malowane farbą olejną najlepiej jest przetrzeć
papierem ściernym i odkurzyć, a następnie nanieść nową warstwę farby.
JeŜeli na ścianę pomalowaną farbą olejną ma być naniesiona farba emulsyjna, farbę olejną naleŜy
usunąć za pomocą dostępnych na rynku preparatów do usuwania farb olejnych, co zapobiegnie
zniszczeniu

powierzchni

tynku.

W

pomieszczeniach

zawilgoconych,

źle

izolowanych,

źle

wentylowanych i przemarzających dość często na malowanych ścianach pojawiają się wykwity pleśni
(czerniejąca farba) niedające się zamalować. Wkrótce po malowaniu pojawiają się na nowo i są
bardzo szkodliwe dla osób przebywających w tych pomieszczeniach.. NaleŜy bezwzględnie zniszczyć
ewentualne występujący grzyb w miejscu jego występowania.

Jeśli zainfekowane powierzchnie są juŜ suche, zeskrobuje się wszystkie warstwy farby aŜ do tynku,
następnie powierzchnię pokrywa sięśrodkiem impregnującym przeciwgrzybicznym (preparat musi
mieć atest do stosowania wewnątrz pomieszczeń).
Stosując impregnat, naleŜy przestrzegaćściśle instrukcji uŜycia. Następnie uzupełnia się braki tynku i
tak przygotowaną powierzchnię maluje specjalnymi farbami bioodpornymi, zawierającymi specjalne,
nieszkodliwe dla ludzi środki niedopuszczające do rozwoju mikroorganizmów.
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5.5. Wykonywanie powłok malarskich
5.5.1. Zalecenia ogólne
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej.
Konsystencja farb do malowania natryskowego -rzadsza niŜ do malowania ręcznego i wałkiem
malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć odpowiednim dla
danego rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych - wodą, w przypadku pozostałych
farb -rozpuszczalnikami handlowymi w ilości 3-5%w stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe,
krzemianowe naleŜy nakładać pędzlem; pozostałe farby moŜna nakładać pędzlem, natryskiem lub
wałkiem. ZuŜycie farb przy malowaniu natryskiem i wałkiem jest minimalnie mniejsze niŜ przy
malowaniu pędzlem. Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, aby kierunek
pociągnięć pędzla był prostopadły do ściany z oknem
- przy malowaniu sufitu lub do podłogi - przy malowaniu ścian.

5.5.7. Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi
Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej
transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze poniŜej +5°C), co j ą dyskwalifikuje. Powłoka po
wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niŜ farba.
Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne kolorowe bądź specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno
do tego celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania
powierzchni wewnętrznych (o czym informacja znajduje się na etykietach tych wyrobów) nie moŜna
stosować na powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne moŜna stosować na wnętrza i
elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze
względów ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd wyŜsza cena) oraz higienicznych (więcej spoiwa i
wyŜsza szczelność) nie powinny być stosowane do wnętrz.
Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyŜ". Do pierwszego malowania (szczególnie podłoŜy
nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do drugiego farbę handlową. PodłoŜa gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego
(1,5%) lub farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. Drugą warstwę farby nanosić
najwcześniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powłok emulsyjnych nie moŜna wykonywać na
kruszących się podłoŜach lub na starych, pylących się powłokach oraz na powłokach świeŜych silnie
alkalicznych.

5.5.8. Malowanie farbami lateksowymi
Przed malowaniem podłoŜe zagruntować specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z zaleceniem
producenta z wyprzedzeniem 24 h.Farbę lateksową nakładać 2-krotnie w odstępach 24h. Powłok
lateksowych nie moŜna wykonywać na słabych podłoŜach
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5.5.9. Malowanie farbami akrylowymi do posadzek
Dostosować konsystencję farby do techniki malowania (pędzlem, wałkiem lub pistoletem
natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcieńczalnika. Białą farbę dobarwia się do Ŝądanego koloru
przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwiać suchymi pigmentami) lub specjalnych
past pigmentowych. Malowanie na podłoŜu uprzednio zagruntowanym (z 24 h wyprzedzeniem)
gruntownikiem pokostowym.

KaŜda warstwa powłokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podkładowa - z farb do gruntowania
ogólnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia - z farb nawierzchniowych; przy
malowaniu doborowym (tj. trójwarstwowym) - na warstwę z farby nawierzchniowej naleŜy nałoŜyć
warstwę emalii.
Malowanie moŜna wykonywać jako uproszczone, zwykłe i doborowe.
Przy wykonywaniu powłok konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:
a) kaŜda kolejna warstwa farby musi się róŜnić od poprzedniej większą zawartością spoiwa, tj.
przechodzi się od warstwy „chudej" do „tłustej" (farba podkładowa, nawierzchniowa, emalia),
b) kaŜdą warstwę nakładać cienko w odstępach 24 h dla wyrobów olejnych i Ŝywic syntetycznych,
c) przy malowaniu drewna i materiałów drewnopochodnych poza gruntowaniem i zabezpieczeniem
przed grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne pomalowanie stolarki farbą
podkładową i 2-krotne farbą nawierzchniową; przy nakładaniu warstwy wierzchniej kierunek
pociągnięć pędzla - zgodny z przebiegiem słojów drewna.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.

6.2. Kryteria oceny jakości i końcowy odbiór robót malarski
Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach (w temperaturze +5°C,
wilgotności względnej powietrza 65%):
• z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych,silikonowych -nie wcześniej niŜ po 7 dniach,
• z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z Ŝywic syntetycznych – nie
wcześniej niŜ po 14 dniach.

Badania obejmują sprawdzenie:
• wyglądu zewnętrznego,
• zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku,
• odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą.
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• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderznia, sprawdzenie
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli
badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykone prawidłowo. Gdy
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i
wykonać powtórnie.
Kontrola międzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie:
a) jakości materiałów malarskich,
b) wilgotności i przygotowania podłoŜa pod malowanie,
c) stopnia skarbonizowania tynków,
d) jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i schnięcia
powłok.
e) sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa,
f) sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie
wcześniej niŜ po 3 s.
Wyniki badań jakości materiałów i podłoŜy powinny potwierdzać protokoły lub wpisy do dziennika
budowy.

6.3. Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok
Powłoki emulsyjne. Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i
reemulgację (rozmazywanie się). Ponadto powinny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez smug,
plam, spękań, łuszczenia.
Powłoki silikonowe. Powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho i na szorowanie, bez
uszkodzeń, plam, smug, prześwitów, śladów pędzla, spękań, łuszczenia i odstawania od podłoŜa.
Powłoki olejne i na Ŝywicach syntetycznych. Powinny mieć barwę jednolitą, bez śladów pędzla, smug,
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, mieć jednolity połysk.

7. OBMIAR ROBÓT

W m² powierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w
SST-00 „Wymagania ogólne”.
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8.2. Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej.

8.2.1. Odbiór podłoŜa
Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe,
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką.
PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 i 5.3.. JeŜeli odbiór podłoŜa
odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić.

8.2.2. Odbiór robót malarskich
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego
rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug,
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
• Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
• Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym
narzędziem powłoki od podłoŜa.
• Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.3. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót;
-Zatwierdzoną dokumentację techniczną
-Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoŜa,
prawidłowe wykonanie kaŜdej międzyoperacyjnych warstw podkładowych pod malowanie
-Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości uŜytych materiałów

8.4. Ocena końcowa
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykaŜą zgodność wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty naleŜy uznać za prawidłowe.
Gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. ZaleŜnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane
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roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W
obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w sposób
raŜący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogą być
przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniŜeniem wartości robót.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość m² powierzchni malarskiej, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu.
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
- oczyszczenie podłoŜa,
-ułoŜenie warstwami wg zasad określonych przez producenta ,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom I Budownictwo ogólne.
Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27).

Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozją konstrukcji

betonowych i Ŝelbet. Instrukcja nr 351/98. ITB, Warszawa1998.
PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi
PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą
ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne
ściany i sufity - Klasyfikacja
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
• PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
• PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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• PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
• PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
• PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
• PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SST-12
CPV 45261310

OBRÓBKI BLACHARSKIE
Parapety zewnętrzne
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
obróbek blacharskich budynku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie obróbek blacharskich na obiektach kubaturowych:
• parapety zewnętrzne przy stolarce okiennej i luksferach,

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST„Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
„Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne".
Zastosować obróbki systemowe lub wykonać indywidualne z blachy stalowej powlekanej w kolorze
zbliŜonym do istniejących obróbek.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania powinny mieć m.in.:
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Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o wyrobach budowlanych” rozdz.2 art.5.1. Wyrób
budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeŜeli jest: oznakowany
CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną z europejską aprobatą
techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną.
Jeśli brak oznakowania – krajowa deklaracja zgodności – z odwołaniem do normy lub Aprobaty
Technicznej (z zał. tej Aprobaty).
Jeśli brak krajowej deklaracji zgodności to deklaracja zgodności na kaŜdą partię.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. blacha stalowa ocynkowana powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm,
arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 250x2000 mm.
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na
budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
• Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi.
• Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne"
4.2. Transport materiałów:
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu:
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Obróbki blacharskie
5.1.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
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5.1.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm
moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od -5°C. Robót nie mo Ŝna
wykonywać na oblodzonych podłoŜach.
5.1.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby postępował szybki
odpływ wody z obszaru dylatacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i
pokrycia są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w SST-00

7.1. Jednostką obmiarową jest powierzchnia obróbki blacharskiej w m2 .

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności
ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.
8.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować
8.2.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementów konstrukcji stalowej.
8.3. Zakończenie odbioru
8.3.1. Odbioru pokrycia blachą wraz z obróbkami i montaŜem sufitu z paneli aluminiowych potwierdza
się: protokołem, który powinien zawierać:
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST-00.

Płaci się za ustaloną ilość m² powierzchni obróbki blacharskiej, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu.
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
- oczyszczenie podłoŜa,
- ułoŜenie warstwami wg zasad określonych przez producenta ,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3; Stal odporna na korozję.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z
blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłoŜu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z
blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłoŜu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

92

