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WYMAGANIA OGÓLNE : BUDYNEK URZĘDU POCZTOWEGO

- Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

- Uzupełnienie tynków mozaikowych wewnętrznych

- Roboty malarskie ścian i sufitów

- Roboty malarskie stolarki drzwiowej i rur wod-kan

- Naprawa stolarki drzwiowej i okiennej poprzez regulację

- Wymiana kratek wentylacyjnych

- Wymiana wykładziny podłogowej

- Wymiana opraw oświetleniowych , gniazd i wyłączników instalacji elektrycznej

WYMAGANIA OGÓLNE

Przedmiot Specyfikacji technicznej:
Przedmiotem Specyfikacji technicznej są ogólne wymagania techniczne wykonania i
odbioru robót wspólne dla poszczególnych wymagań technicznych dla robót remontowobudowlanych wewnętrznych i zewnętrznych w UP Rzeszów 3
Zakres stosowania Specyfikacji technicznej:
1. Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentów przetargowych, które należy
stosować przy zlecaniu i wykonaniu robót objętych Specyfikacją i stanowi zbiór
wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli
jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech jakościowych i eksploatacyjnych. Jednocześnie Specyfikacja
uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robót. Warunki techniczne opracowane są w oparciu o
obowiązujące normy, normatywy i wytyczne.
2. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej wymienioną
Specyfikacją techniczną oraz ze Specyfikacjami branżowymi.
3. Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej będą stosowane przez
Wykonawcę w języku polskim.

Zakres robót objętych w Specyfikacji technicznej:
Budynek Urzędu Pocztoweg
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- Roboty malarskie ścian i sufitów farbami wewnętrznymi akrylowymi wodnymi
- Roboty malarskie starej stolarki drzwiowej oraz rur wod-kan
- Naprawa stolarki okiennej poprzez regulację oraz wymiana zamków wpuszczanych
w stolarce drzwiowej
- Wymiana kratek wentylacyjnych
- Wymiana wykładziny podłogowej z PCV przemysłowej w pom. zaplecza
- Wymiana wyłączników podtynkowych
- Wymiana gniazd wtykowych
- Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej
Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.
1. Przekazanie terenu budowy:
Zamawiający (Inwestor) w terminie określonym w Danych Kontraktowych (Umowie z
Wykonawcą) oraz protokółem, przekaże Wykonawcy teren budowy oraz następujące
dokumenty:
2. Zabezpieczenie placu budowy:
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania
realizacji robót konserwacyjno-naprawczych, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego
robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ruchu dla interesantów w czasie
trwania realizacji robót budowlanych, w sposób minimalizujący uciążliwości wynikające
z prowadzonych robót.
Koszt zabezpieczenia terenu prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że jest włączony w cenę umowną.
3. Ochrona przeciwpożarowa:
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez
personel Wykonawcy.

4. Określenia podstawowe:
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru
nad realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,
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Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem robót remontowo-budowlanych
Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,
a jeśli przedział tolerancji nie został kreślony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót,
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego
przydatność do stosowania w budownictwie,
Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony wykazujące, że zapewniono odpowiedni
stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z
określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi,
Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą
techniczną.
5. Materiały budowlane:
5.1.
Wymagania podstawowe:
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z owiązującymi
normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz
akceptacje Inspektora nadzoru
5.2.
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.
Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane na terenie budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
5.3.
Materiały nie spełniające wymogów:
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z
jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
6. Sprzęt:
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji. Liczba i wydajność sprzętu
będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji projektowej i Specyfikacji. Sprzęt będący własnością Wykonawcy
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentów,
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania
warunków umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane
i
niedopuszczone do robót.
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7. Transport:
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i własności przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać
prowadzenie robót
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej. Wykonawca będzie
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
8. Wykonywanie robót:
8.1.
Ogólne zasady wykonywania robót:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
wymaganiami Specyfikacji, oraz poleceniami Inspektora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
8.2.
Kontrola jakości robót:
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wszystkie koszty
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
8.3.

Certyfikaty i deklaracje:
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały, które
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi na podstawie
Polskich Norm, Aprobat technicznych, dokumentów technicznych.
deklaracje zgodności lub Certyfikat zgodności z Polską Normą lub
Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi
Specyfikacji.
Certyfikaty i deklaracje:
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej z Zamawiającym. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru robót.
Pozostałe dokumenty:
Do dokumentów budowy zalicza się także:
protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami
trzecimi, protokoły odbioru robót, protokoły narad i ustaleń,
korespondencję na budowie.

9. Obmiar robót:
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
Specyfikacjami w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Książce
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przedmiarów lub gdzie indziej w Specyfikacjach nie zwalnia wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane będą poprawione według
instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony
częstością wymaganą do płatności na rzecz Wykonawcy
zgodnie z
harmonogramem płatności oraz w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawcę
lub Inspektora.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
10. Odbiór robót:
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru:
odbiorowi robót zanikających,
(polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w
dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Będzie wykonywany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót.)
odbiorowi robót zakrytych,
(jak dla robót zanikających)
odbiorowi końcowemu,
(Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstępnym / ostatecznym i zaistniałych w okresie
gwarancyjnym.)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- Wymiana tynków wewnętrznych mozaikowych
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru tynków wewnętrznych mozaikowych
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.
–

B.11.01.00 Tynki wewnętrzne

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2. Materiały.
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2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
–

nie zawierać domieszek organicznych,

–

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

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –
średnioziarnisty.
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
•

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

•

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

•

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

•

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

•

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

•

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
7
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a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby
nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlanomontażowych w okresie obniżonych temperatur”.
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.2. Przygotowanie podłoży
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o
stosunku 1:1:2.
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
•

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.

•

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

•

Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania
murów budynku.

•

przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek Bezpośrednio zaprawy i
8
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brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.
•

Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy
podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki
5 lub 3.

•

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni
barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

•

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej
+5°C.

•

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż
2 mm na długości łaty dwumetrowej.

6. Kontrola jakości
6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.2. Odbiór tynków
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny
być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od
linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
–

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

–

poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
9
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powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
–

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

–

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

8.3. Odbiór suchych tynków
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.
8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa płatności
B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
–

przygotowanie zaprawy,

–

dostarczenie materiałów i sprzętu,

–

ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

–

umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,

–

osiatkowanie bruzd,

–

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- Roboty malarskie wewnętrzne
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych ścian i sufitów , stolarki drzwiowej oraz
rur wod-kan.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie następujących robót malarskich:
B.15.02.00 Malowanie tynków wewnętrznych
1.4. Określenia podstawowe.
10
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez
grudek i zanieczyszczeń.
2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do
ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do
brunatnej,

będącej

roztworem

żywicy

kalafoniowej

lub

innej

w

lotnych

rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach
technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia.
Powinien

on

odpowiadać

wymaganiom

normy

państwowej

lub

świadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
–

wodę – do farb wapiennych,

–

terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,

–

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

2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1.

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
11
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2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
–

wydajność – 6–10 m2/dm3,

–

max. czas schnięcia – 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna
–

wydajność – 15–16 m2/dm3,

–

max. czas schnięcia – 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały
–

do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,

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

wydajność – 6–10 m2/dm3,

–

max. czas schnięcia – 24 h

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

wydajność – 4,5–5 m2/dm3

–

czas schnięcia – 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała
–

wydajność – 5–6 m2/dm3,

–

max. czas schnięcia – 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
–

wydajność – 6–8 m2/dm3

–

czas schnięcia – 24 h

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

wydajność – 6–8 m2/dm3

–

czas schnięcia – 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajność – 6–10 m2/dm3

–

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

lepkość umowna: min. 60

–

gęstość: max. 1,6 g/cm3

–

zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%

–

roztarcie pigmentów: max. 90 m

–

czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do
osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz.
12
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Wymagania dla powłok:
–

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

–

grubość – 100-120 m

–

przyczepność do podłoża – 1 stopień,

–

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

–

twardość względna – min. 0,1,

–

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

–

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

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub
wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.
2.6. Środki gruntujące
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
–

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

–

na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy
zagruntować

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak
przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
13
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–

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

–

całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

–

całkowitym ułożeniu posadzek,

–

usunięciu usterek na stropach i tynkach.

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

malowaniu

farbami

epoksydowymi

powierzchnie

pokrywa

się

gruntoszpachlówką epoksydową.
5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i
odprysków.
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków
myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
5.3.3.

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i
zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby
w różnych odcieniach.
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6. Kontrola jakości
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola

stanu

technicznego

powierzchni

przygotowanej

do

malowania

powinna

obejmować:
–

sprawdzenie wyglądu powierzchni,

–

sprawdzenie wsiąkliwości,

–

sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

–

sprawdzenie czystości,

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

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

–

dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

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

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

–

sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

–

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

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

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża
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8.1.1.

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze
wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy
odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
8.2.2.

Sprawdzenie

odporności

powłoki

na

wycieranie

polegające

na

lekkim,

kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką
kontrastowego koloru.
8.2.3.

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4.

Sprawdzenie

przyczepności

powłoki

do

podłoża

polegające

na

próbie

poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
8.2.5.

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub
szmatką.

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

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

PN-70/B-10100

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

PN-62/C-81502

Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

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

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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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.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- Wymiana posadzki z PCV
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru posadzek. – wymiana posadzki z PCV
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B.12.03.04 Posadzka z wykładzin rulonowych.
B.12.02.05 Listwy przyścienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża,
rozłożeniem materiału, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i płytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
B.12.02.08 Wykładzina rulonowa antystatyczna z listwami przyściennymi.
B.12.02.09 Wykładzina tekstylna dywanopodobna z listwami przyściennymi
B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadającym strukturę
antypoślizgową
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2. Materiały
2.1. Wyroby podłogowe PCW

•

Wykładzina podłogowa wielowarstwowa z PCW

–

szerokość

1300 mm,

–

długość

10000 mm,
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–
–

grubość

1,9 mm,
2

masa 1m wykładziny

3,5 kg.

Wykładzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwę wierzchnią użytkową stanowi folia
PCW o grubości 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykładziny jest
półmatowa, gładka lub moletowana.
2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub
wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy)
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.
2.6. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych
wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do
powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i żywice sztuczne)
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:
–

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75,

–

temperatura mięknięcia– nie normalizuje się,

–

przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoiną kitu
o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie,

–

wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm,

–

spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się,

–

odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z wysokości
2,5 m na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków,

–

gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm

a) Transport
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze
dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
b) Składowanie
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość
składowania do 1,8 m.
2.9. Wykładzina dywanowa
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.
2.10. Wykładzina antystatyczna – rulonowa lub płytowa
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.
2.11. Zaprawa samopoziomująca
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2.12. Wykładzina antyelektrostatyczna
2.13. Podwójna podłoga.
Wymagania:
–

wysokość regulowana od 15–50 cm,

–

nawierzchnia antyelektrostatyczna z możliwością uziemienia,

–

nośność paneli – 10,0 kN/m2,

–

musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.

2.14. Materiał o strukturze antypoślizgowej
Wymagania:
–

dobra przyczepność do betonu,

–

właściwości penetracyjne,

–

nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur,

–

elastyczny (od –20° do + 250°C)

–

wytrzymały (ok. 6,5 Mpa),

–

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5.

Wykonanie robót

5.1. Wykonywanie posadzki PCW
Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem
prób ciśnieniowych.
Przygotowanie podłoży
•

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementową.

•

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

•

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i
powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

•

Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co
najmniej na 24 godziny przed układaniem.
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•

Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu,
pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie
tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2–3 cm.

•

Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta
określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych.

•

Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża.

•

Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fałd, pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW.

•

Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być
większa niż 0,5 mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami.

•

Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek
dopuszcza się mijankowy układ spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej
długości spoiny w pomieszczeniu.

•

Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW. Listwy powinny
być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i
wypukłych.

•

dodatkiem pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować.

•

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym.

6. Kontrola jakości
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym
dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W
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przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmować:
–

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

–

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać
przez ocenę wzrokową,

–

sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

–

sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością
1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

–

sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy
wykonać przez ocenę wzrokową.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 197-1:2002

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-74/B-30175

Kit asfaltowy uszczelniający.

PN-EN 649:2002

Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podłogowe z poli (chlorku winylu

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZA
Roboty instalacji elektrycznej wewnętrznej.
1. Wstęp
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wymianą instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych oraz
osprzętu elektrycznego w pomieszczeniach Poczty Polskiej S.A – FUP Tyczyn - Lubenia
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
remont instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres robót obejmuje:
a)

instalacje elektryczne oświetleniowe

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych
c)

montaż opraw oświetleniowych i osprzętu

d) demontaż instalacji elektrycznej, osprzętu i opraw.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach
i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, za zgodność ze specyfikacją
techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny być zgodne z podanymi w przedmiarze robót. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione jest jedynie pod warunkiem
posiadania przez te materiały stosownych atestów dopuszczenia do obrotu i powszechnego
stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego.

2. Materiały
2.1. Przewody instalacyjne o izolacji polwinitowej YDYżo na napięcie znamionowe 750 V z żyłami
miedzianymi o przekroju 1,5mm2; 2,5 mm2,
2.2. Oprawy oświetleniowe CODAR 2x36W EVG T8 zapięcia metalowe, Naświetlacz LED Mondo
IP65 30W
2.3. Gniazda wtyczkowe

podtynkowe podwójne dwubiegunowe z uziemieniem 16 A, 250 V np.:

Legrand.
2.4. Łączniki i przełączniki jednobiegunowe 16 AX, 250 V, 16A IP44, do mocowania w puszkach pod
tynkiem . np.: Legrand.
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2.5. Źródła światła: świetlówki 36W np. Lumilux OSRAM, barwa 840, Żar (w wycenie źródeł światła
powinna być doliczona opłata za recykling),.
(1)

Odbiór materiałów na budowie
•

Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać
na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru
technicznego.

•

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności
i zgodności z danymi wytwórcy.

•

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ
na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom
określonym przez dozór techniczny robót.

(2)

Składowanie materiałów na budowie

•

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów,
w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz
wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

3. Sprzęt
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu:
–

Wiertarka wieloczynnościowa,

4. Transport
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone
w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót
5.1. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami,
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane
jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.
5.2. Wykucie bruzd
Kucie bruzd należy wykonać ze szczególną ostrożnością, aby nie uszkodzić istniejących instalacji.
5.3. Przejścia przez ściany i stropy
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:
–

wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być
chronione przed uszkodzeniami.
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–

przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,

–

obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami
mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.4. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne
i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża
za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw
montowanych w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy. Nie
dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego.
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych.
Gniazda oraz wyłączniki powinny być opisane (zgodnie jak w protokołach badań).
5.5 Układanie przewodów
5.5.1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach
a)

Układanie rur
Rury należy układać w przygotowanych bruzdach. Łuki na rurach należy wykonywać w
sposób łagodny tak, aby promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie
przewodów.

b)

wciąganie przewodów
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość.
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie
wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji.

5.5.2. Przewody kabelkowe układane w listwach PCW:
a) Zamontowanie listwy PCW wg wstępnie wytyczonej trasy na ścianach lub stropie za pomocą
kołków rozporowych przykręcanych do podłoża w liniach poziomych i pionowych.
b) Układanie przewodów kabelkowych wraz z kablami logicznymi w oddzielnych przegrodach
listwy dwudzielnej.
5.6. Łączenie przewodów
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia.
Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich
zacisk ten jest przygotowany.
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W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek,
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły
przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny, lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.7. Przyłączanie odbiorników
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone.
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp.

5.8. Próby montażowe
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres
prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:
–

pomiar rezystancji izolacji instalacji

–

pomiary impedancji pętli zwarciowych

–

badania wyłączników różnicowoprądowych.

–

pomiary natężenia oświetlenia

5.9. Demontaż instalacji elektrycznych i opraw oświetleniowych
W remontowanych pomieszczeniach należy wykonać demontaż osprzęt gniazd i wyłączników oraz
oprawy oświetleniowe.

6. Kontrola jakości robót
(1)

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami jak w pkt

10.
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:
–

właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

–

załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem

–

wykonanie pomiarów rezystancji izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.

7. Obmiar robót
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych.
Jednostką obmiarową jest:
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- dla aparatury i urządzeń

1 szt

- dla kabli i przewodów

1m

- dla rur instalacyjnych

1m

- dla badań i pomiarów

1 pomiar (badanie)

8. Odbiór robót
Po zakończeniu robót wykonawca dostarczy Inwestorowi:

o gwarancje, atesty, certyfikaty związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami,
o protokoły prób i pomiarów
o atesty lub certyfikaty na materiały zużyte podczas remontu inst. elektrycznej
Do odbioru końcowego zostanie powołana komisja w skład której będą wchodzić przedstawiciele
Inwestora i wykonawcy. Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania. Po
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór.

9. Podstawa płatności
Podstawę płatności będzie ilość robót określona na podstawie kosztorysu powykonawczego z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy związane
•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz 690)
z póź zmianami.

•

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym

•

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Demontaż i montaż
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwałą przewodów.

•

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

•

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza

•

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody
połączeń ochronnych.

•

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie

•

PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca
pracy we wnętrzach.
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•

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. P
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