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SST-00.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
WYMAGANIA OGÓLNE (kod CPV 45000000-7)
Wskazania w specyfikacji technicznej z nazwy zastosowanych urządzeń, znaków towarowych,
patentów, materiałów lub ich pochodzenia należy rozumieć, jako spełnienie wymaganych
parametrów technicznych, standardów jakościowych lub lepszych. Oznacza to, że zgodnie
z art. 29 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert
równoważnych w zakresie materiałów lub urządzeń. W takim przypadku wszelkie niezbędne
uzgodnienia z Zamawiającym, potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń
i materiałów w stosunku do wskazanych w projekcie, należą do obowiązków Wykonawcy.
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia
Remont budynku UP Zbąszyń przy ul. Senatorskiej 36 w miejscowości Zbąszyń.
Charakterystyka przedsięwzięcia
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót.
2. ZAKRES ROBÓT
2.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (SST-01.00)
2.2. Posadzki z płytek ceramicznych (SST-02.00)
2.3. Posadzki z PCV i Paneli (SST-03.00)
2.4. Roboty tynkarskie (SST-04.00)
2.5. Roboty malarskie (SST-05.00)
2.6. Stolarka drewniana i PCV (SST-6.00)
2.7. Roboty konstrukcyjne (SST-7.00)
2.8. Roboty dekarskie, odwodnienie (SST-8.00)
2.9. Wzmacnianie fundamentów (SST-9.00)
2.10. Nawierzchnia placu (SST-10.00)
2.11. Ogrodzenie (SST-11.00)
2.12. Monitoring (SST-12.00)
2.13. Instalacje sanitarne (SST-13.00)
2.14. Instalacje elektryczne (SST-14.00)
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3. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1 Podstawy formalno-prawne
3.1.1. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. Nr 19, poz. 177,
z późniejszymi zmianami,
3.1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno- użytkowego – Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami,
3.1.3. Rozporządzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniające
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień /CPV/
3.2. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z remontem budynku UP Zbąszyń przy ul. Senatorskiej 36
w miejscowości Zbąszyń.
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3.3. Zakres stosowania OST.
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązujących podstawą opracowania szczegółowych
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
wymienionych robót
3.4. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji
robót.
Wykonawca Robót 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.
3.5. Określenia podstawowe
Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą
jego przydatność do stosowania w budownictwie.
Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie należne
Wykonawcy za wykonanie Robót Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami
Umowy.
Certyfikat Zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa
są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania.
Data Rozpoczęcia – data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć Roboty
Budowlane.
Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub część
Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego.
Deklaracja Zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez
Polska lub Europejską jednostkę certyfikująca, upoważnioną do ich wydawania zgodnie z właściwym
Rozporządzeniem, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.
Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy.
Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Książka Obmiarów – akceptowany przez zarządzającego realizacją umowy rejestr
z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót
w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
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Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową
i Specyfikacjami Technicznymi.
Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, zgodnie
z postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana odrębna Data Zakończenia,
Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót Budowlanych zgodnie
z postanowieniami Umowy.
Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
Wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości
Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.
Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, Odbiór
Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności.
Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej
formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Polecenia Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej
konserwacji.
Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia wad zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru
w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w trakcie Odbioru.
Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane
do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych
Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niedające się przewidzieć, którego skutkom nie można było
zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Warunki określone w trybie postępowania
o udzieleniu Zamówienia, na podstawie których Wykonawca przystąpił do udzielenia Zamówienia oraz
na podstawie których została wyłoniona najkorzystniejsza Oferta
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót/ Specyfikacja Techniczna/ ST – oznacza
dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania,
kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za Roboty.
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części Robót
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od Daty Rozpoczęcia do Daty
Zakończenia.
Umowa/ Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie,
o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę
Umowną wraz z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc
jej integralny składnik.
Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
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Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.
Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych
Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na
warunkach Umowy.
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę z Wykonawcą
zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych.
Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym
w udzielonym pełnomocnictwie.
Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piśmie
przez Inspektora Nadzoru.
4. PROWADZENIE ROBÓT
4.1. Ogólne zasady prowadzenia 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 wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek
błędu spowodowanego przez wykonawcę w wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie
zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Decyzje
zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i szczegółowych specyfikacjach
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji
zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, doświadczenia
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe
z tego tytułu poniesie wykonawca.
4.2. Teren budowy
4.2.1. Przekazanie terenu budowy - Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren
budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania
terenu zamawiający przekazuje wykonawcy niezbędną dokumentację.
4.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy - Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu
budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych 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. Może on wstrzymać
realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości
zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy.
Tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Wykonawca jest zobowiązany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru
ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, barierki ochronne, poręcze, przejścia dla pieszych, sygnały
i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności
i innych. Zagospodarowanie placu budowy powinno by wykonane przed rozpoczęciem robót
budowlanych. Ogrodzenie placu budowy powinno by tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla
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ludzi i umożliwiało sprawną komunikację, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szerokość dróg
komunikacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do używanych środków transportowych
i nasilenia ruchu. Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne}, należy oznakować i ogrodzić
poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojścia
i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami.
4.2.3. Ochrona własności i urządzeń - Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni
ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
4.2.4. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować
w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie
i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych
w następstwie jego sposobu działania.
4.2.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 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 wymagań sanitarnych. Wykonawca
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót
będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
5. DOKUMENTY TOWARZYSZĄCE
5.1. Przygotowanie dokumentów towarzyszących - Zgodnie z umową, w ramach prac
przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest
zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji
następujących dokumentów:
szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
5.2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania - szczegółowy harmonogram robót
i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z ustaleń zawartych w umowie.
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy
harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy.
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5.3. 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, żeby personel nie pracował w warunkach, które są
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.
5.4. Program zapewnienia jakości - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót.
6. DOKUMENTY BUDOWY
6.1. Książka obmiaru robót - książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się
ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót
robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki
użyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy.
6.2. Inne istotne dokumenty budowy - oprócz wymienionych w pkt. 6.2. dokumenty budowy
zawierają też:
a) dokumenty wchodzące w skład umowy;
b) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno – prawne;
d) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
e) protokoły odbioru robót;
f) opinie ekspertów i konsultantów;
g) korespondencja dotycząca budowy.
6.3. Przechowywanie dokumentów budowy - dokumenty budowy będą przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym
czasie i na każde żądanie.
6.4. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
6.4.1. Informacje ogólne - w trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest
zobowiązany do dostarczenia na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących
dokumentów:
rysunki robocze
aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
dokumentacja powykonawcza
7. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
7.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń - wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia
instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi
w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Co najmniej na dwa trzy tygodnie
przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót,
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak
również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła
uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie
realizacji robót.
7.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych - Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od
właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła
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wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji,
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia
materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do
robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, odkopów i miejsc pozyskania materiałów
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca nie
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę
Inżyniera/Kierownika projektu. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
7.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom - Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną
przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez
Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. Każdy rodzaj
robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem
7.4. Wariantowe stosowanie materiałów - Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują
możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem
tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań
wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu
7.5. Przechowywanie i składowanie materiałów - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez
Inżyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
7.6. Kontrola materiałów i urządzeń - Zarządzający realizacją umowy może okresowo
kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić, czy są one zgodne
z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Próbki materiałów mogą być pobierane
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii
materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy zarządzający realizacją umowy będzie
przeprowadzać badania materiałów, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
Zarządzający realizacja umowy będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc wykonawcy oraz
producenta materiałów w czasie przeprowadzania badań,
Zarządzający realizacją umowy będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych miejsc, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót.
7.7. Atesty materiałów i urządzeń - materiały zastosowane do wykonania zamówienia objętego
niniejszą specyfikacją winny mieć pełną dokumentację, potwierdzającą ich przydatność dla realizacji
niniejszego zamówienia. Powinny także spełniać wymogi formalne zawarte w art.5 ustawy o wyrobach
budowlanych oraz winny posiadać cechy techniczne i jakościowe zgodne z Polskimi Normami
przenoszącymi normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących
europejskie normy zharmonizowane wyroby winny spełniać wymogi przynajmniej jednego z poniżej
wymienionych dokumentów:
europejskiej aprobaty technicznej
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wspólnych specyfikacji technicznych,
Polskich Norm przenoszących normy europejskie
norm państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszących europejskie normy zharmonizowane,
Polskich Norm wprowadzających normy międzynarodowe,
Polskich Norm,
polskich aprobat technicznych
Dopuszcza się do stosowania wyrób posiadający aktualną "Rekomendację Techniczną" wystawioną
przez ITB. Na żądanie zarządzającego realizacją umowy, wykonawca jest zobowiązany do wykonania
badań lub ekspertyz potwierdzających cechy techniczne lub jakościowe zastosowanych materiałów.
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny
jej cechy.
8. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajność sprzętu powinny
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy
Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie
konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia
niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
9. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych
parametrów technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone
przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
10.1. Zasady kontroli jakości robót Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny
za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne
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wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy
Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań. Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 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 ponosi Wykonawca
10.2. Pobieranie próbek - próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy
będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie 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.
10.3. Badania i pomiary - wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do
pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie
ich wyniki do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca będzie przekazywać
zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. Wszystkie koszty
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.
11. OBMIARY ROBÓT
11.1. Ogólne zasady obmiaru robót - ogólne zasady obmiaru robót określa umowa.
jednostką obmiarową dla poszczególnych robót rozbiórkowych jest np. :
malowanie, tynkowanie, szpachlowanie ścian - m2
rozbiórka, wywóz gruzu – m3
skucie cokolika - m
12. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
12.1. Rodzaje odbiorów robót - w zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają
następującym odbiorom:
odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiór częściowy,
odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
odbiorowi po upływie okresu rękojmi
12.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór robót zanikających i ulegających
zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
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12.3. 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
12.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
12.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót - odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór ostateczny robót
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów 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, że 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.
12.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) - podstawowym dokumentem jest protokół
odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie
uzupełniające lub zamienne),
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
protokoły odbiorów częściowych, książki obmiarów (oryginały),
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
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.
12.4.3. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji – odbiór pogwarancyjny po
upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu
rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.
13. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH
Roboty tymczasowe i towarzyszące, które są potrzebne wykonawcy do wykonania robót stałych
i które są projektowane samodzielnie przez wykonawcę oraz przez niego usuwane po wykonaniu
robót stałych; obejmują one m.in. zaplecze tymczasowe budowy, tymczasowe konstrukcje deskowań
oraz rusztowań, odwadnianie wykopu podczas wykonywania robót stałych w wykopie, geodezyjne
wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza – nie będą osobno rozliczane. Koszty ich wykonania są
ujmowane w cenach robót stałych albo we wskaźniku kosztów ogólnych budowy – są kosztem
wykonawcy.
14. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł
i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:
11 | S t r o n a
„Tmbtech” Tomasz Bach, ul. Dowbora-Muśnickiego 17, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 598 152 10 42

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
- WYMAGANIA OGÓLNE

Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z późn. zmianami [Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr
127, poz. 880, Nr 191 poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr
206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206.]
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce
nieruchomościami
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ujednolicony tekst ustawy - Dz. U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z
2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157)
Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania
robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania
robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 144 poz. 1182 z dnia 04.09.2009 12
Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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SST-01.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Roboty rozbiórkowe (kod CPV 45111300-1)
Roboty w zakresie wywozu gruzu (kod CPV 45111220-6)
1. Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z remontem budynku UP Zbąszyń przy ul. Senatorskiej 36 w miejscowości Zbąszyń.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robót ujętych w ST
 Wykucie z muru stolarki,
 Poszerzenia otworów w ścianach,
 Skucie tynków,
 Skucie posadzki,
 Rozbiórki ścianek działowych,
 Demontaż elementów sanitarnych,
 Demontaż nawierzchni betonowej,
 Rozbiórka pokrycia z papy na dachu,
 Rozbiórka elementów konstrukcyjnych stropu, dachu i odwodnienia,
 Rozbiórka zwieńczenia łuku ściany szczytowej z klinkieru,
 Rozbiórka wiaty z ogrodzeniem murowanym,
 Usunięcie i wywóz gruzu, złomu z rozbiórek.
1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST.00.00.00-część ogólna.
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz. U. Nr 47
póz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Przed
przystąpieniem do prac demontażowych, należy we właściwy sposób zabezpieczyć obiekt, a także
pobliski teren. Teren prac należy oznakować taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało czerwonym
oraz przez umieszczenie tablic ostrzegawczych.
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia się innego. Zachować kolejność robót, nie dopuszczać do niekontrolowanej utraty
stateczności elementów konstrukcji. Prowadzenie robot rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość
obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkości większej
niż 10 m/s należy roboty wstrzymać. Gromadzenie gruzu na stropach, rusztowaniach, balkonach,
klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Elementy stalowe w
trakcie wyburzania mogą zachować stan odkształcenia sprężystego. Zachować szczególną
ostrożność przy ich cięciu. Spawacze winni posiadać odpowiednie kwalifikacje do prac przy nośnych
konstrukcjach
budowlanych. Rozbierane elementy żelbetowe dzielić na części o wielkości nieprzekraczającej
ciężarem nośności elementów stropowych poniżej rozbieranego elementu. Nie dopuszczać do ich
gwałtownego upadku, uderzenia w inne elementy nośne. Obalenie ścian oraz innych części
konstrukcyjnych obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione, ściany należy rozbierać
sposobem ręcznym, z rusztowań. Zachować technologiczną kolejność wykonania robót
rozbiórkowych. Szczególną ostrożność należy zachować przy rozbiórce elementów stalowych.
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Zastosować bezpieczne podstemplowania, ciąć na mniejsze, odpowiednie do środków transportu
części, zachować bezpieczną kolejność rozbiórki i transportu.
2. Materiały
Do wykonania robót należy używać materiałów i sprzętu posiadających odpowiednie certyfikaty, znaki
bezpieczeństwa „B”, atesty zgodne z PN oraz prawem budowlanym, dopuszczające do
powszechnego stosowania na terenie Polski. Szczegółowy wykaz materiałów załączony jest w części
kosztorysowej.
3. Sprzęt
Roboty wykonuje się ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. Dopuszcza się stosowanie Dźwigów
i podnośników w sposób bezpieczny dla otoczenia oraz nie zagrażający stabilności konstrukcji
budynku.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów oraz ilości
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego
realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z
terminami przewidzianymi harmonogramem robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być
zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarządzającemu przed realizacją
umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Przewidziano
wykorzystanie do rozbiórki obiektu ciężkiego sprzętu mechanicznego typu:
 młot hydrauliczny,
 chwytaki i gryzaki jako osprzęt do koparki,
 młoty pneumatyczne ręczne.
 ładowarki do transportu wewnętrznego.
 dźwig do demontażu wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych,
Ponadto drobny ręczny sprzęt rozbiórkowy typu:
 rynny i zsypy do gruzu,
 szlifierki kątowe z tarczami do cięcia,
 spawarki acetylenowe do demontażu i cięcia elementów stalowych,
 młoty ręczne,
 kilofy,
 łomy,
 łapy montażowe i inne.
4. Transport
Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przewożone ładunki należy zabezpieczyć przed spadaniem i wysypywaniem na drogi publiczne.
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie oraz wskazaniami
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego,
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robót.
Kolejność wykonywania robót dotyczy wszystkich czynności związanych z remontem musi
uwzględniać takie prace, jak: skuwanie tynków, naprawy uszkodzonych murów, zamurowania
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otworów, ościeżnic drzwiowych, skucie posadzek i okładzin ściennych, demontaż istniejącej instalacji
elektrycznej.
6. Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: sposobu ustawienia i umocowania rusztowań, siatek
osłonowych, ogrodzenia od strefy czynnej obiektu, oznakowania terenu robót.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową jest :
[m2] - rozbieranych elementów wyposażenia budynku (podłóg, tynków, itp.)
[m3] – objętość rozbieranych tynków, złomu drewnianego,
8. Odbiór robót.
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności.
Płaci się za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.
Cena obejmuje:
- prace pomiarowe i technologiczne,
- rozbiórkę i wywóz materiałów,
- wykonanie ustalonych elementów robót,
- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.
10. Przepisy.
- PN -B-10736/1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
- Ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628, z późn. zmianami.
- Ustawa z dn. 27.04.2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. Nr 62/2001 poz.628, z późn.
zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
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SST-02.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Roboty budowlane (CPV: 45000000-7)
Grupa: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
Klasa: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian.
Kategoria: 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg,
45431000-7 Kładzenie płytek
45431100-8 Kładzenie terakoty
454-3 Posadzki gresowe
1. Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z remontem budynku UP Zbąszyń przy ul. Senatorskiej 36 w miejscowości Zbąszyń.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robót ujętych w ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem:
 izolacji przeciwwilgociowej
 wykonanie podkładu posadzkowego/masy szpachlowej typu TERPLAN-N
 wyrównania powierzchni po rozbiórce,
 wykonania okładzin z płytek podłogowych (gres techniczny, terakota)
 wywiezienie całości gruzu z terenu budowy,
Zakres robót – na podstawie przedmiaru, który stanowi materiał pomocniczy dla wykonawcy do
obliczenia ceny oferty. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w obiekcie.
1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST.00.00.00-część ogólna.
2. Materiały
2.1 Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga,
podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym
wykonuje się posadzkę żywiczną
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku.
okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji.
2.2 Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiały do wykonania posadzek muszą posiadać
atesty do zastosowań w budynkach użyteczności publicznej.
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Płytki 30x30cm terakota/gres
– dobór kolorystyki i układu rozmieszczenia wg dokumentacji projektowej (projekt
wykonawczy) zgodnie ze standaryzacją Poczty oraz zaakceptowany przez inwestora
- odporność na ścieranie (PEI skala 5)
- odporność na plamienie (klasa min. 4)
- nasiąkliwość wodna E – 10%
- płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,
- wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm 2
Klej do płytek
- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i elastyczności, charakteryzuje się dobrą
przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością na powierzchniach pionowych (brak spływu)
- Wyrób zgodny z :
PN-EN 12004
- Klasa wg EN 12004
C1T
- Przyczepność początkowa
≥0,5 N/mm2
Fuga elastyczna Cementowa, szybkowiążąca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodę
i zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 (kolorystyka taka sama jak płytek)
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Do wykonywania robot okładzinowych posadzkowych należy stosować:
 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,
 szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
 narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,
 packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejących,
 łaty do sprawdzania równości powierzchni,
 poziomice
 wkładki dystansowe,
 mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,
 pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
 gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny,
 młotek (500 g),
 przyrząd montażowy,
 miara drewniana lub zwijana,
 drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna,
 kliny drewniane,
 klocek do dobijania desek.
 jako podkładu należy używać naturalnych materiałów.
4. Transport
4.1 Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.
4.2 Pakowanie i magazynowanie:
2
 Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1m płytek.
 Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk
w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”.
 Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.
 Wysokość składowania do 1,8m.
 Deski pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1,2m2 paneli.
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Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk
w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.
Parkiet składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokość składowania do 1,8 m.

4.3 Transport materiałów
 Płytki i klepki parkietowe przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
 Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm.
 Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze
dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
5. Wykonanie robót.
5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość
i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu
i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 dni
nie powinna być niższa niż 5°C.
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję
gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna
być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywać większych prześwitów większych niż 5mm. Odchylenie powierzchni podkładu od
płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub
szerokości pomieszczenia.
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.
5.2 Wykonanie izolacji powłokowej
Płynną substancję folii w płynie lepik należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub
2 warstwach pędzlem, szczotką dekarską z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura
podłoża i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.
Materiału nie należy stosować:
na wilgotne podłoże,
na podłoże smołowe,
w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu.
5.3 Posadzki z płytek
Zalecenia ogólne:








Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +50C i nie więcej
niż +250C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót
oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy.
Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót,
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy
sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %.
Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.
Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie
może zawierać pustych miejsc.
Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki
płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.

Przygotowanie podłoża:


Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy
malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy.
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Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niż 0,5 MPa.
Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin
Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:






Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym.
Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz
rodzaju płytek.
Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących
wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną
na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną
do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.
Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po
3 dniach.

6. Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta .
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
6.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac budowy
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien
ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na
sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inżyniera.
6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być przeprowadzane w sposób
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
oględziny i pomiary)
 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
 spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, jw.
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów
zgodności przedłożonych przez dostawców
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie:
 przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku.
 odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m (nie
powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m),
 odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m ( nie powinno większe niż 2mm na całej
dł. łaty),
 prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm.
 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości
określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie:
 płaszczyzny poziomej lub spadków,
 nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny
być większe niż 3 mm na całej długości łaty),
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odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe
niż 3 mm na długości łaty 2m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki).
przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1mm,
grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości
określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej

7. Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robót.
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny
wynik.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie
powinna być odebrana.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:
 okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny
oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,
 w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać.
8.2 Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić
i umyć wodą.
8.3 Odbiór okładzin i wykładzin z płytek gresowych, z terakoty i glazury
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem,
którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której
podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się
na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami
i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie
wyniki badań kontrolnych są pozytywne.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
 wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową
 prawidłowości ukształtowania powierzchni,
 przyczepności do podłoża
 prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp.
 szerokości i prostoliniowości spoin,
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
 ocenę wyników badań
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9. Podstawa płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.
2

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m ] posadzki z płytek obejmuje:
 przygotowanie stanowiska roboczego
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
 przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
 wykonanie posadzki z płytek,
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uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
likwidacje stanowiska roboczego,
utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań lub urządzeń
podnośnikowych niezbędnych do wykonania robót na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub
terenu.
10. Przepisy związane


PN-EN 12004:2002

Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne

- STWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB.
-

Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót.
Aprobaty techniczne.
Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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SST-03.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykładzina PCV zgrzewana (CPV - 45432100-5 kładzenie i wykładanie podłóg)
Wyrównywanie podłóg (CPV - 45262321-5)
Kładzenie parkietu (CPV - 45432113-9)
1. Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych
z remontem budynku UP Zbąszyń przy ul. Senatorskiej 36 w miejscowości Zbąszyń.
1.2.Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w p.1.1.
1.3.Zakres robót ujętych w ST:
-

zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych,
wywiezienie całości gruzu z terenu budowy,
warstwa szpachlująca ubytki w posadzce,
gruntowanie podłoża,
układanie samopoziomującej masy, wylewka korygująco-wyrównawcza,
wykonanie podkładu podposadzkowego,
ułożenie wykładziny PCV z wywinięciem na ścianę oraz zgrzewanie,
ułożenie posadzki z paneli.

Zakres robót - na podstawie przedmiaru, który stanowi materiał pomocniczy dla wykonawcy do
obliczenia ceny oferty. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w obiekcie.
1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST.00.00.00-część ogólna.
2. Materiały
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne
i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiały do wykonania posadzek muszą posiadać atesty do
zastosowań w budynkach użyteczności publicznej.
Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego - dostępne na rynku katalogi KNR wraz
z dodatkami do KNR, KNNR oraz ewentualnie wg analizy własnej. Podane w przedmiarach podstawy
katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.
Wykładziny muszą posiadać atesty do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.
Parametry wykładziny PCV (wg standaryzacji Poczty):
- zastosowanie do obiektów użyteczności publicznej,
- wykładzina wielowarstwowa z przezroczystą warstwą użytkową, produkowana w rolkach,
zabezpieczona poliuretanem PUR.
- grubość całkowita - 2,0 mm,
- warstwa użytkowa - 0,8 mm,
- zabezpieczenie powierzchni - PUR,
- stabilność wymiarów < 0,4 %,
- wgniecenia resztkowe < 0,1 mm,
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-

odporność na światło stopień - 6 min.,
klasyfikacja ogniowa - Bfl-S1
klasa antypoślizgowości - R10 | DS.
odporność na nacisk punktowy - dobra,
przewodnictwo cieplne - 0,17 W/m2K,
klasa ścieralności - T,
odporność chemiczna - dobra.

Panele drewniane z listwami przypodłogowymi - wg standaryzacji Poczty
Posadzka o min. o klasie ścieralności AC4, musi posiadać atesty do stosowania w obiektach
użyteczności publicznej.
3. Sprzęt
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi odpowiadać
przyjętej technologii i zgodny z przepisami bezpieczeństwa.
4. Transport
Dostawa materiałów i wywóz materiałów z rozbiórki odbywać się będzie samochodami skrzyniowymi.
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz
przepisami o ruchu drogowym.
5. Wykonanie robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotycząca akceptacji
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w
dokumentach umowy , a także w normach i wytycznych. Przed przystąpieniem do wykonania robót
instalacyjnych
należy
przeprowadzić
wizje
obiektów
i
ustalić
z Inspektorem Nadzoru sposób wykonania i rodzaj zastosowanych materiałów. Przy wykonaniu robót
remontowych należy zwrócić szczególną uwagę na to aby nie uszkodzić elementów wyposażenia
korytarza nie podlegających remontowi. Przed wykonaniem robót remontowych należy odpowiednio
zabezpieczyć i oznakować obszar robót remontowych. Wykładzina z tworzyw sztucznych rulonowych
homogeniczna zgrzewna termicznie (Tarket Granit , lub równoważna). Wykładzina musi posiadać
aktualne
świadectwo
ITB
i
atest
Państwowego
Zakładu
Higieny.
W jednym pomieszczeniu używać rolek z jednej serii produkcyjnej. Kolor i strukturę ustalić
z użytkownikiem.
Wykonywanie warstw podkładowych
Podkład pod wykładzinę składa się z następujących warstw:
- wylewka samopoziomująca o grubości 5mm
Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi.
Powinien być dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą i gładką
powierzchnię. Przed wykonaniem podkładu należy ustalić położenie górnej powierzchni posadzki na
wysokości ustalonej z Inspektorem Nadzoru.
- podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B -10107
nie mniejsza niż 0.5MPa.
- podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin.
- wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.
Zakres robót zasadniczych
Ułożenie posadzki z wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewanych
homogenicznie wraz z czynnościami wykończenia i cokolikiem.
Zasady wykonywania robót
Temp. pomieszczeń > 18C. Wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu min. 24 h, a rolka
powinna być rozluźniona. Po pocięciu na kawałki wykładzina powinna aklimatyzować się
w pomieszczeniu kolejne 24 h. W jednym pomieszczeniu używać rolek z jednej serii produkcyjnej.
Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piszczące
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i tłuszczące się warstwy zapraw Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być
zgodnie z PN/B - 10107 nie mniejsza niż 0.5MPa. Stosować klej zalecany przez producenta. Ilość kleju
ok. 300-350 g/m2. Wykładzinę można kłaść dopiero, gdy rozprowadzony klej osiągnie właściwą
konsystencję.
Zaleca się używanie rolki dociskowej co zapewnia dokładne dopasowanie wykładziny w narożnikach.
Po przyklejeniu spawanie połączeń może nastąpić po 24 h. Arkusze wykładziny należy łączyć
termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu należy usuwać za pomocą
specjalnego noża. Frezowanie i spawanie naroży i złączy należy wykonać po wyschnięciu kleju.
W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych należy użyć do spawania zgrzewarki termicznej
z końcówką do zgrzewania sznurowego. Do frezowania wszystkich złącz należy stosować frezarkę
ręczną z ostrzem ze stopu twardego. Duże powierzchnie można frezować przy pomocy frezarki
elektrycznej.
6. Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta .
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
6.2. Badania w czasie robót
Badania powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości
poszczególnych warstw oraz innych robót "zanikających".
6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań
dotyczących wykonanych podłogi sportowej a w szczególności:
-

zgodności zastosowanego systemu;
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
prawidłowości przygotowania podłoży,
jakości (wyglądu) powierzchni podłóg,
prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem
robót
i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia ,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2
m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a
badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,
7. Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robót
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Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
W przypadku wykonywania robót zanikających (linie kablowe, itp.) należy dokonać ich częściowego
odbioru. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane
prawidłowo,
tj.
zgodnie
z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik
badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres
prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym
odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
9. Podstawa płatności.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po
dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a
wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności
wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub,
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty uwzględniają:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających
wykonanie robót na wysokości, od poziomu podłogi lub terenu,
- zabezpieczenie podłóg i elementów mogących ulec uszkodzeniu,
- wykonanie prac instalacyjnych,
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie miejsc
wykonywania robót,
- likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań lub urządzeń
podnośnikowych niezbędnych do wykonania robót na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub
terenu.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
1 m2 wykonanych i odebranych podłóg.
10. Normy i przepisy związane
- PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podłogowe z polichlorku winylu - Wymagania
- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92,
poz.881,
- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB.
- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót.
- Aprobaty techniczne.
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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SST-04.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Roboty tynkarskie (CPV 45324000-4)
1. Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z remontem budynku UP Zbąszyń przy ul. Senatorskiej 36 w miejscowości Zbąszyń.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robót ujętych w ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie tynków gipsowych, tynków renowacyjnych występujących w remontowanej
części przedstawionych w dokumentacji technicznej. Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja,
stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego
elementu, nanoszoną mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj
podłoża, rodzaj zaprawy, ilość warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B10100 p. 3 Roboty tynkowe. „Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". Przy wykonaniu
tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1. Podłoża w
zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100
p. 3.3.2.
1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami oraz
wytycznymi i oznaczają:
 roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,
 wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
 wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
 procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
 ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące)
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją,
SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania
ogólne" pkt. 1.5.
Tynk wykonać wg wytycznych producenta. Po zakończeniu robót uprzątnąć stanowisko robocze,
oczyścić zamontowane elementy z resztek zaprawy i wywieść gruz. Rozebrać, oczyścić i odnieść
rusztowania. Zlikwidować zabezpieczenia.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dot. materiałów, pozyskiwania, składowania- „Wymagania ogólne" Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów posiadających odpowiednie świadectwa
i atesty zgodnie z zapisami w ST-00. Przechowywanie i składowanie materiałów winno odbywać się
zgodnie z zapisami ST-00.
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środki gruntujące,
środki do czyszczenia podłoża,
gotowa zaprawa tynkarska (gipsowa),
tynk renowacyjny,
tynk systemowy przeznaczony do pomieszczeń wewnętrznych użyteczności publicznej,
Kleje i tynk nie powinny wydzielać związków chemicznych szkodliwych dla zdrowia, a ich
wymagania powinny być zgodne z wymaganiami norm lub świadectw ITB,
woda

Zastosować materiały opisane szerzej w dokumentacji projektowej.
3. Sprzęt
Wykonawca stosuje sprzęt i narzędzia budowlane zgodne z przyjętą techniką i technologią wykonania
poszczególnych robót. Sprzęt winien odpowiadać wymogom określonym w ST-00.
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać możliwością korzystania
z następującego sprzętu:
 szczotki do czyszczenia podłoża
 kielnie
 szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych
 pace
 pędzle
 mieszarki mechaniczne
 mieszadła
 pojemniki na zaprawę
 pojemniki na wodę
 drabiny
 rusztowania
4. Transport
Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania ogólne”. Materiał z rozbiórki należy przewozić
transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez
Inżyniera. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów
technicznych.
5. Wykonanie robót.
Ogólne wymagania podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie
harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z
dokumentacją.
Roboty tynkarskie należy wykonywać w temperaturze powyżej 5 st. C, lub w niższych po
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Świeżo wykonane tynki należy chronić
przed bezpośrednim działaniem wysokich temperatur przez zwilżanie wodą. Powinny być również
zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. Spoiny
w murach ceglanych:
 w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm., jeżeli mur wykonany jest na spoinę pełną należy
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je wyskrobać na głębokość j. w., lub zastosować specjalne środki zapewniające przyczepność
tynku do podłoża,
bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc.
roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową,
nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

Podłoże pod tynk musi być:
 równe,
 nośne i mocne,
 wystarczająco stabilne,
 jednorodne, równomiernie chłonne,
 szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń,
 wolne od wykwitów.
5.3. Wykonywanie tynków zwykłych
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i domieszek
modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są gotowe do użycia
natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na
przeznaczenie można podzielić na:
- gipsy tynkarskie,
- gipsy szpachlowe,
- tynki cienkowarstwowe,
- gładzie.
Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych
oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie plastyczność, łatwość
obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne typy gipsów tynkarskich
charakteryzuje różne zużycie na każdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2
oraz obróbka i zastosowanie. Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich:
- gips
tynkarski
maszynowy
standard
przeznaczony
do
wykonywania
wewnętrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,
- gips tynkarski maszynowy lekki,
- gips tynkarski ręczny przeznaczony do ręcznego tynkowania,
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3-6
mm.
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na wszystkie
podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). Tynków gipsowych
nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw
sztucznych.
Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy mineralnych
oraz chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym uzyskane zaprawy
są plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do wyrównywania i szpachlowania
podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do
spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą oraz wypełnienia niewielkich uszkodzeń
powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B stosowane są do
wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych oraz
wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na
odnawialne stare podłoża tynkarskie.
Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego
lub mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających
plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do wykonywania pocienionych
wypraw na równych podłożach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych
wewnątrz pomieszczeń.
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Wymagania dotyczące wykonywania tynków i gładzi z mieszanek tynkarskich
zawierających gips
Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża należy
zawsze dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. Należy zawsze przed
rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, które mogą
powodować odpadanie tynków gipsowych:
- niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami
technologicznymi,
- zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nieczyszczone ze środków antyadhezyjnych,
- tynkowanie mokrego betonu,
- brak lub niewłaściwy środek gruntujący.
Na podłoże betonowe można nakładać tynk gipsowy nie wcześniej niż 8 tygodni od rozdeskowania.
Wilgoć zawarta w betonie może wpływać na osłabienie przyczepności międzywarstwowej
i spowodować odspojenie tynku do podłoża.
Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami gruntującymi
redukującymi chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do podłoży betonowych
i żelbetowych przeznaczone są środki gruntujące głównie w postaci dyspersji polimerowych,
wypełnione grubym wypełniaczem mineralnym. Tworzą one warstwę kontaktową w postaci tzw.
mostka adhezyjnego, pozwalającego na oddzielenie podłoża betonowego od tynku gipsowego w celu
pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą środków gruntujących
zastosowanych do mostkowania musi być dobra przyczepność oraz odporność na środowisko
alkaiczne.
W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys, należy dodatkowo
zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską.
W przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych należy
zadbać, aby także spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz
pokryte środkiem gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem
należy zagruntować środkiem z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Grubość tynku na tych
podłożach powinna wynosić min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy musi być
ułożone zbrojenie z siatki z tworzywa.
Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek określane są
w instrukcjach producentów. Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką malarską. Aby
utrzymać jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją odpowiednio często
mieszać w pojemniku.
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest
nanoszenie mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4%.
Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej
ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy,
a zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy
stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki.
Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ tynki
na bazie gipsu mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie
wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne
właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu,
ponieważ związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę.
Prace tynkarskie można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace
instalacyjne, zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem gipsu,
zbadano i przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki.
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Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na odpowiednio
przygotowane podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką
powierzchnię. Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie
wodą, a następnie „szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne
cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni,
a mleczko równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności,
istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma
zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni.
Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi
(kielni, pacy nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu
i uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie
może spowodować tworzenie się pęcherzyków powietrza.
Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają dodatkową tendencję do
powstawania pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy. W tym
celu można na powierzchni betonowej nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład
gruntujący.
Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku można „ściąć" pęcherzyki powietrza pacą, a powstałe
niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić.
Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za pomocą
szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża.
Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można
usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię
należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować.
W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania,
efekt ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi się
wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy.
Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia
niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk.
Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie.
Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że strumień gorącego powietrza
nie może być skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza
powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego
uszkodzenia.
6. Kontrola jakości robót.
Wymagania dla robót tynkarskich podano w ST-00. Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu
kompletności wykonanych robót.
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania
te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.
6.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w oraz jej marki
i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe.”
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie odbioru robót
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Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie:
 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości - przygotowania podłoży,
 mrozoodporności tynków zewnętrznych,
 przyczepności tynków do podłoża, grubości tynku,
 wyglądu powierzchni tynku,
 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
 wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. Obmiar robót.
Ogólne wymagania podano w ST-00 „Wymagania ogólne”
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie surowym
i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. Powierzchnię tynków
stropów płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą w metrach
kwadratowych ich rzutu.
7.2. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
Roboty podlegające warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogólne".
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór
podłoża odbywa czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć. Roboty uznaje się za
zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary
i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny,
tynk nie powinien zostać odebrany. W takim przypadku należy tynk poprawić i przedstawić do
ponownego odbioru.
8.2. Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne
z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 dług. Kontrolnej 2m
łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
 pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości,
 poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm w całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.)
Niedopuszczalne są następujące wady:
 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków
roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp.,
 trwałe ślady zacieków na powierzchni,
 odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem zawierać:
 ocenę wyników badań,
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia.
9. Podstawa płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne". Płaci się za
wykonaną i odebraną ilość m² powierzchni tynku wg ceny jedn., która obejmuje:
 przygotowanie stanowiska roboczego,
 przygotowanie zaprawy,
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dostarczenie materiałów i sprzętu,
obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wys. do
4m,
przygotowanie podłoża,
umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
wykonanie tynków,
reperacja tynków po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
likwidację stanowiska roboczego.

10. Przepisy związane
10.1 Wymienione w ST-00.
10.2 Niżej wymienione normy:
 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałościowych.
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-65/E-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
 PN -75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
 BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania
w zakresie wykonania i badania przy odbiorze .
 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Płaski do zapraw budowlanych.
 PN-B-30020:1999 Wapno.
 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
 PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
 PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.
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SST-05.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Roboty malarskie (CPV 45442100-8)
1. Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z remontem budynku UP Zbąszyń przy ul. Senatorskiej 36 w miejscowości Zbąszyń.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robót ujętych w ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego:
 Przygotowanie powierzchni do malowania,
 Gruntowanie,
 malowanie tynków ścian i sufitu.
1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST.00.00.00-część ogólna.
2. Materiały
2.1 Woda PN-75/C-04630 [1]
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wód zawierające tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzajów farb należy stosować: - 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.
2.3. Farby budowlane gotowe – zastosować dobór materiałów wg Standaryzacji Poczty.
Kolor ścian na Sali obsługi oraz w części klatki schodowej / holu dobrać wg wytycznych
standaryzacji tj. RAL 7047.
W pozostałych pomieszczeniach obiektu przewidzieć kolory pastelowe. Właściwy dobór
kolorystyki zostanie ustalony z przedstawicielem Zamawiającego - Inspektorem Nadzoru oraz
Użytkownikiem.
2.3.1 Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.3.2 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 do
ITB.
2.3.3 Farby akrylowe do malowania powierzchni - wymagania dla farb:
 lepkość umowna: min. 60
 gęstość: max 1,6g/cm3
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zawartość substancji lotnych % masy max 40%
roztarcie pigmentów: max. 90m
czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilg. Względnej powietrza 65% dla osiągnięcia 5
stopnia wyschnięcia - max 2h wymagania dla powłok:
wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków
grubość -100-120 IJm
przyczepność do podłoża - 1 stopień
elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3mm, nie wykazuje pęknięć lub
odstawania od podłoża
twardość względna - min 0,1
odporność na uderzenia - masa 0,5kg spadająca z wysokości 1,Om nie powinna powodować
uszkodzeń powłoki
odporność na działanie wody - po 120h zanurzenia w wodzie nie może występować
spęcherzenie powłoki.

2.4 Środki gruntujące
2.4.1 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 chłodnych podłożach
należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3 – 5
z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej
2.4.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnię należy zagruntować
rozcieńczonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).
3. Sprzęt
3.1 Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub wałków
4. Transport
Farby pakowane wg pkt. 2.3.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 [8] i przepisami
obowiązującymi w transporcie kolejowym i drogowym.
5. Wykonanie robót.
Według instrukcji oraz świadectwa dopuszczenia
5.1 Przygotowanie podłoży
5.1.1 Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą. 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-70/H-97050 [10], dla danego typy farby podkładowej.
5.2 Gruntowanie
5.2.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowanie stosować farbę emulsyjną tego samego
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku
1 :3-5 lub gotowymi płynami do gruntowania.
5.2.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.3 Wykonanie powłok malarskich:
5.3.1 Powłoki z farb emulsyjnych i akrylowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków
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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.
5.3.2 Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodnie
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.
6. Kontrola jakości robót.
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 spryskanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie
wcześniej niż po 3s.
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 7dniach
 Dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
6.2.2 Badania przeprowadza się przy temp. powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3 Badania powinny obejmować:
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorem
 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 drabin malarskich oraz uporządkowaniem miejsca pracy.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych podłóg.
8. Odbiór robót.
Roboty podlegające warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogólne".
8.1 Odbiór podłoża
8.1.1 Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże,
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą do
robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie
z wymaganiami w pkt. 5.2.1 jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania,
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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,
brak prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniacza, brak
plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłok, widocznych okiem śladów pędzla itp.,
w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
8.2.2 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilku krotnym potarciu jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym
narzędziem powłoki od podłoża.
8.2.5 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej
powierzchni powłoki przez kilkukrotne potarcie mokrą, miękką szczotką lub szmatką.
9. Podstawa płatności.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farby, ustawieniem drabin malarskich oraz
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na postawie obmiaru z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzone w naturze.
10. Przepisy związane
[1] PN-75/C-04630 - woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
[2] PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi
[3] PN-70/B-10100 - roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
[4] PN-62/C-81502 - szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań
[5] PN-86/B-30020 - wapno budowlane. Wymagania.
[6] PN-C-81901 :2002 - farby olejne i alkidowe.
[7] BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych
[8] PN-85/0-79252 - opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.
[9] PN-73/C-81400 - wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.
[10] PN-70/H-97050 - ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do
malowania.
[11] BN-82/5046-05 - opakowania metalowe i wiadra z wiekiem zdejmowanym i pałąkiem.
[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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SST-6.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Roboty w zakresie stolarki budowlanej (CPV 45421000-4)
1. Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z remontem budynku UP Zbąszyń przy ul. Senatorskiej 36 w miejscowości Zbąszyń.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robót ujętych w ST
- demontaż istniejącej stolarki drewnianej wskazanej w dokumentacji,
- osadzenie drzwi drewnianych,
- renowacja stolarki drewnianej okiennej i drzwiowej,
- wymiana stolarki okiennej w technologii drewnianej lub PCV.
1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST.00.00.00-część ogólna.
2. Materiały
2.1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne - drzwi okleinowane CPL HQ 0,2- konstrukcja z płyty wiórowej
otworowej w ramie z klejonki drewna iglastego. Skrzydło drzwiowe montowane na 3 zawiasach.
Klamki metalowe z zamkiem. Tuleje wentylacyjne w drzwiach łazienkowych.
Kolor ustalony z Zamawiającym na etapie wykonania robót.
Zalecane zastosowanie tego produktu do wszystkich rodzajów pomieszczeń, a szczególnie wszędzie
tam gdzie drzwi narażone są na intensywne użytkowanie z sugerowanym przeznaczeniem do hoteli,
budynków biurowych, miejsc użyteczności publicznej oraz mieszkań o podwyższonym standardzie.
2.2 Ościeżnica stalowa, systemowa.
2.3 Stolarka okienna w technologii drewnianej lub PCV
Okna w kolorze białym o następujących parametrach:
 współczynnik przenikania ciepła okien U < 1,1 W / (m² • K),
 szklone szkłem zespolonym 2 szybami o grubości 4 mm o współczynniku izolacyjności Ug
max < 1,1 W / (m² • K),
 zastosowanie mikro rozszczelnienia w mechanizmie okuć
 zastosowanie nawiewników w ramie okna o wydajności min 30 m3/h
 wszystkie elementy ram i skrzydeł drewna w kolorze.
Materiały do montażu okien:
- jednoskładnikowa pianka poliuretanowa,
- taśma papierowa samoprzylepna do powierzchni akrylowych,
- kotwy do montażu,
- kliny, podkładki lub poduszki montażowe,
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3. Sprzęt
Wykonawca winien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem
potrzebnym do montażu stolarki drewnianej i ślusarki aluminiowej.
4. Transport
Stolarkę
przewozić
środkami
transportowymi
przystosowanymi
do
przewozu
okien
z zamontowanymi stojakami dostosowanymi do typu stolarki lub ślusarki z niezbędnymi elementami
mocującymi.
5. Wykonanie robót.
Przed przystąpieniem do montażu stolarki drewnianej należy dokonać szczegółowych pomiarów
światła otworów. Ewentualne niezgodności wymiarów ościeży należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru
przed prefabrykacją wyrobów. Okucia, zamki, klamki montowane są na budowie.
Elementy mobilne powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym
powstaniem zwisów. Narożniki należy zabezpieczyć płytą pilśniową lub grubym kartonem. Cały
element owinąć folią.
Drzwi należy wstawić na klinach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory, ustawić w pionie
i w poziomie ( w trzech płaszczyznach) i zamocować. Dopuszczalne odchylenie ościeżnic od pionu
i poziomu nie może być większe niż 2 mm. Zamocowanie ościeżnic należy wykonać za pomocą
łączników jak zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. mocowanie za pomocą gwoździ poprzez
ościeżnice do ościeży jest niedopuszczalne. Rozmieszczenie i liczbę punktów mocowania należy tak
dobrać aby zapewnić wymaganą stabilność i trwałość. Po zamontowaniu należ sprawdzić
wypoziomowanie i prawidłowość otwierania i zamykania skrzydeł. Skrzydła winny otwierać się
swobodnie , ale pozostawać nieruchome w dowolnym stopniu otwarcia, a okucia winny działać bez
zacięć i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. Otwieranie drzwi powinno odbywać się do
wnętrza pomieszczenia. Skrzydła drzwi zewnętrznych wejściowych winny otwierać się na zewnątrz,
umożliwiając prawidłową ewakuację z budynku.
Stolarka okienna - Należy zachować układ przestrzenny wymienianych okien oraz szczegółowo
odtworzyć detale likwidowanych okien. Dopuszcza się wykonanie nowych okien w technologii
drewnianej lub PVC w kolorze białym.
Projektuje się okna dwudzielne w pionie i w poziomie , gdzie pierwsze skrzydło będzie rozwieralne,
drugie rozwieralno-uchylne.
Program prac remontowych:
 Demontaż skrzydeł a następnie ram okiennych narzędziami ręcznymi,
 Oczyszczenie ościeżnicy z luźnych zapraw i tynków,
 Ustawienie okna w otworze. Wpasować ramę w otwór okienny. Ustawić ramę w poziomie,
pionie oraz odpowiedniej płaszczyźnie z zachowaniem dystansu (szczeliny) wokół ramy
o szer. min 1cm. Szczelina winna być rozmieszczona równomiernie wokół ramy. Ramę
okienną ustawić w otworze za pomocą klinów lub poduszek monterskich rozmieszczając je
tak, aby znajdowały się jak najbliżej mocowania ramy w ościeżu.
 Zamocowanie okna. Przy zastosowaniu kotew montażowych należy obowiązkowo stosować
rozpórki stałe lub mechaniczne. Kotwy rozmieszcza się w odległości od 15 do 20 cm od
naroży ramy okiennej, Ilość zamontowanych kotew przyjmować tak aby max rozstaw kotew
nie przekraczał 60 cm. Element ramy, w którym montowane są zawiasy należy montować do
ościeża dodatkową kotwą. Wkręcanie wkrętów kotwowych nie może spowodować
odkształcenia ramy, wobec czego przed ostatecznym dokręceniem śrub rozporowych należy
umieścić w fugach, między ramą a ościeżem, przekładki drewniane o grubości szczeliny – jak
najbliżej punktu montażowego. Sprawdzić prawidłowość funkcjonowania skrzydeł.
 Uszczelnienie dystansu wokół ramy okiennej. Uszczelnienie dystansu (fugi) między ościeżem
a ramą okienną dokonuje się przy użyciu środków plastycznych oraz elastycznych. Zalecany
środek plastyczny – pianka poliuretanowa, natomiast elastyczny – silikon. Przy uszczelnianiu
pianką poliuretanową należy brać pod uwagę: temperaturę otoczenia, wilgotność powietrza,
wielkość wzrostu objętości pianki, czas utwardzania, sprężystość po utwardzeniu. Unikać
kładzenia pianki na całej szerokości ramy. Prawidłowo położona pianka nie powinna wypływać
poza płaszczyzny ramy. Po utwardzeniu pierwszej warstwy, uzupełnić szczelinę pianką
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poliuretanową, a nadmiar obciąć ostrym nożem lub uzupełnić szczelinę silikonem. Należy
pamiętać, że strona wewnętrzna musi być szczelniejsza od strony zewnętrznej lub tak samo
szczelna.
Renowacja stolarki drzwiowej :
 Demontaż skrzydeł drzwiowych i pozostałych elementów towarzyszących,
 Oczyszczenie elementów drewnianych skrzydeł, ościeżnicy i naświetli z lakieru za pomocą
 Szlifowania papierem ściernym, w przypadku farb olejnych środkami chemicznymi
nieagresywnymi lub opalarki.
 Oczyścić okucia stalowe, zawiasy, elementy zamków z łuszczących się powłok malarskich,
produktów korozji przy pomocy mikropiaskarki z odpowiednio dobranym kruszywem i
ciśnieniem.
 Miejsca odsłonięte, większe rysy szpary, ubytki i pęknięcia wypełnić akrylową masą
wypełniającą do drewna na bazie lub kitem na bazie oleju lnianego,
 Uzupełnienie /flekowanie/ ubytków, uzupełnienie brakujących elementów (listwy słupki
szprosy),
 Oszlifowanie, zmatowienie, odpylenie powierzchni drewnianej, do szlifowania używać papieru
o drobnej gramaturze,
 Zabezpieczyć powierzchnię oczyszczonych elementów metalowych roztworem taniny.
 Pokryć powierzchnie metalowe lakierem do metalu (np. DuPont) barwionym na czarno,
matowym (w przypadku drzwi zewnętrznych) .
 Zabezpieczyć elementy drewniane drzwi zewnętrznych. Zaleca się zastosowanie preparatów
do zabezpieczania drewna eksponowanego w warunkach zewnętrznych (np. preparaty firmy
Tikkurila lub Sigma Coatings), w kolorze ciemnobrązowym (kolor powinien zostać
zatwierdzony przez nadzór konserwatorski).
 Zabezpieczyć elementy drewniane drzwi wewnętrznych poprzez pokrycie powierzchni
drewnianej olejem gruntującym o dobrej penetracji i właściwościach uszczelniających,
zapewniając dobrą przyczepność następnej powłoce, a następnie trzykrotne malowanie
powierzchni drewnianej farbą na bazie żywicy alkidowej,
 Zabrudzone, zmatowiałe i porysowane szyby należy gruntownie odnowić, ewentualnie
wymienić szklenie,
 Zużyte zamki, szyldy i klamki Wymienić na wór istniejących. Przeprowadzić regulację
skrzydeł.
Wykonawca prac zobowiązany jest do wykonania szczegółowej dokumentacji fotograficznej
aktualnego stanu zachowania. Dokumentacja winna obejmować również przebieg prowadzonych prac
oraz efekt ich zakończenia.
6. Kontrola jakości robót.
Szczegółowe zasady kontroli jakości robót określają odpowiednie normy oraz warunki techniczne
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część I-IV. Celem kontroli jest
doprowadzenie do prowadzenia robót zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami ST
i odpowiednich norm oraz zapewnienie osiągnięcia założonej jakości. Przyjęcie robót może nastąpić
tylko w przypadku wykonania ich według dokumentacji projektowej, zaleceń Inspektora Nadzoru,
zgodnie z zapisami ST i odpowiednich norm i przepisów oraz po pozytywnym wyniku
przeprowadzonych prób i pomiarów.
Kontrola winna być prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 – „Stolarka budowlana.
Okna i drzwi. Wymagania i badania.”
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową:
- przygotowania stolarki drewnianej, ślusarki aluminiowej
- prawidłowość zamontowania
- wyposażenie w osprzęt i dodatki
- oczyszczenie
Dla wykonania oceny jakości wyrobów należy sprawdzić:
-

zgodność wymiarów
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-

jakość materiałów, z których ślusarka została wykonana
prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych
sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć.
Dla stwierdzenia zgodności wymiarów należy porównać wyniki z dokumentacją projektową
z uwzględnieniem odchyłek podanych w tablicy poniżej.
Stwierdzone uszkodzenia nadające się do naprawy powinny być usunięte jeszcze przed ich
wbudowaniem w obiekt.
Uszkodzenia powstałe w trakcie wbudowania należy usunąć:
- wszelkie obluzowane elementy należy dokręcić
- wszelkie oszklenia rozbite lub zarysowe należy wymienić na nowe
- wszelkie zarysowania powłok malarskich należy uzupełnić
- istotne uszkodzenia ślusarki aluminiowej, stolarki budowlanej nie mogą być naprawiane.
Elementy uszkodzone należy wymienić na nowe.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową jest :
[m2] – drzwi, ścianki.
8. Odbiór robót.
Roboty podlegają zasadom odbioru robót końcowych.
9. Podstawa płatności.
Płaci się za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.
Cena obejmuje:
- prace pomiarowe i technologiczne,
- rozbiórkę i wywóz materiałów,
- wykonanie ustalonych elementów robót,
- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.
10. Przepisy.
Z realizacją robót wiążą się następujące przepisy:
-

instrukcje stosowania materiałów i montażu prefabrykatów stolarki wydane przez producentów
Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione instytucje.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część I-IV
Instrukcje ITB
Stosowne Polskie Normy
 PN-B-91000:1996 – Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia
 PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana okna i drzwi . wymagania i badania
 PN-90/B-92210 – Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
szklone. Ogólne wymagania i badanie.
 PN-EN 1192:2001 – Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych
 PN-EN 12219:2002U – Drzwi – wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja
 PN-89/B-06085 – Drzwi. Metody badań odporności na włamanie. Obciążenia statyczne
prostopadłe i równoległe do płaszczyzny skrzydła
 PN-EN 947:2000 – Drzwi rozwierane. Oznaczenie odporności na obciążenie pionowe
 PN-EN 948:2000 – Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne
 PN-89/B-91003 – Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie
 PN-82/B-92010 – Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary
modularne
 PN-90/B-92270 – Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej
odporności na włamanie
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PN-EN 130:1998 – Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie
PN-EN 107:2002U – Metody badań okien. Badania mechaniczne
PN-EN 13115:2002U – Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenie
pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne.
PN-EN 12210:2001 – Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja.
PN-EN 12211:2001 – Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania.
PN-EN 1191:2002 – Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania.
PN-EN 12207:2001 – Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrz. Klasyfikacja.
PN-EN 1026:2001 – Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania.
PN-EN 12208:2001 – Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja
PN-EN 1027:2001 – Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania
PN-90/B-91002 – Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych
modularnie
PN-B-05000:1996 – Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN 949:2000 – Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie
odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim
PN-EN 13124-1:2002U – Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Metoda badania
PN-EN 13123-1:2002U – Okna, drzwi, żaluzje. Odporność na wybuch. Wymagania
i klasyfikacja
PN-EN 1523:2000 – Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kuloodporność. Metody badań
PN-EN 1522:2000 – Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kuloodporność. Wymagania
i klasyfikacja
PN-EN 12046-2:2001 – Siły operacyjne. Metoda badania – cześć 2 drzwi
PN-EN ISO 10077-1:2002 – Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie
współczynnika przenikania ciepła
PN-EN ISO 12567-1:2002U – Właściwości cieplne okien i drzwi. Określenie
współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej. Część 1: Kompletne okna
i drzwi
PN-B-94423:1998 – Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze.
Ustawa „Prawo budowlane”
Ustawa „Prawo ochrony środowiska”
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom I-III i V
Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione instytucje
Obowiązujące przepisy BHP i normy przedmiotowe.
PN-B-06070 „Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.”
PN/B-10087/96 „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”
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SST-7.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Roboty konstrukcyjne ścian (CPV 45262500-6)
1. Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z remontem budynku UP Zbąszyń przy ul. Senatorskiej 36 w miejscowości Zbąszyń.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robót ujętych w ST
- Wzmocnienia ścian – iniekcja i wypełnienie pęknięć,
- Przemurowania i zamurowania ścian,
- Pręty zszywające systemu Helifix,
- Ściągi i wieńce SCp i SCIp,
- Wzmocnienie filarka WZF-1,
- Wykonania i naprawa nadproży stalowych,
1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST.00.00.00-część ogólna.
2. Materiały
2.1 Zaprawa uszczelniająca – OXAL SPM
uszczelniająca

- odporna na siarczany, gruboziarnista zaprawa

2.2. Trasowa zaprawa iniekcyjna – OXAL VP IT
2.3. Trasowo-wapienna zaprawa tynkarsko-murarska – OXAL TKM
2.4 Cegłą pełna kl. 10 MPa
2.5. Pręty zszywające systemu Helifix – pręty HeliBar, zaprawa HeliBond
2.6. Ściągi i wieńce SCp i SCIp
2.7. Ceownik C140 ze stali St3S
2.8. Żywica HILTI HIT-HY 200-A
2.9. Śruby M20
2.10. Ściągi w postaci prętów 2x Ø 20mm ze stali18g2A
2.11. Nakrętki rzymskie M30
2.12. Blachy oporowe ze stali 18GA
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2.13. Wieszaki z prętów 2x Ø 16mm ze stali St3S
2.14. Kątownik gorącowalcowany L80x80x8 i płaskownik 80x8mm ze stali St3S
2.15. Śruby M16 kl.8,8
2.16. Zaprawa montażowa szybkowiążąca CERESIT CX15
2.17. Dwuteownik IPN 140 i IPN160, ze stali St3S
3. Sprzęt
Wykonawca winien dysponować sprzętem potrzebnym do prawidłowego i bezpiecznego montażu.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów oraz ilości
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego
realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z
terminami przewidzianymi harmonogramem robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być
zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie
jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarządzającemu przed realizacją umowy kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Przewidziano wykorzystanie do
rozbiórki obiektu ciężkiego sprzętu mechanicznego typu:
 młot hydrauliczny,
 chwytaki i gryzaki jako osprzęt do koparki,
 młoty pneumatyczne ręczne,
 ładowarki do transportu wewnętrznego,
 dźwig do demontażu wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych,
 szlifierki kątowe z tarczami do cięcia,
 spawarki acetylenowe do demontażu i cięcia elementów stalowych,
4. Transport
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie oraz wskazaniami
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego,
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robót.
-

Wzmocnienia ścian – iniekcja i wypełnienie pęknięć,
Przemurowania i zamurowania ścian,
Pręty zszywające systemu Helifix,
Ściągi i wieńce SCp i SCIp,
Wzmocnienie filarka WZF-1,
Wykonania i naprawa nadproży stalowych,

Pełny opis w/w prac konstrukcyjnych przedstawiono w dokumentacji projektowej – projekcie
wykonawczym.
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6. Kontrola jakości robót.
Szczegółowe zasady kontroli jakości robót określają odpowiednie normy oraz warunki techniczne
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część I-IV. Celem kontroli jest
doprowadzenie do prowadzenia robót zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami ST
i odpowiednich norm oraz zapewnienie osiągnięcia założonej jakości. Przyjęcie robót może nastąpić
tylko w przypadku wykonania ich według dokumentacji projektowej, zaleceń Inspektora Nadzoru,
zgodnie z zapisami ST i odpowiednich norm i przepisów oraz po pozytywnym wyniku
przeprowadzonych prób i pomiarów.
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową
Kontrola wykonania oceny jakości wyrobów należy sprawdzić:
- zgodność wymiarów,
- jakość materiałów,
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych
Dla stwierdzenia zgodności wymiarów należy porównać wyniki z dokumentacją projektową.
Stwierdzone uszkodzenia nadające się do naprawy powinny być usunięte jeszcze przed ich
wbudowaniem w obiekt. Uszkodzenia powstałe w trakcie wbudowania należy usunąć a elementy
uszkodzone należy wymienić na nowe.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową jest :
[t, kg] – ściągi stalowe, kotwy, zaprawa
[m3] – cegła klinkierowa
8. Odbiór robót.
Roboty podlegają zasadom odbioru robót końcowych.
9. Podstawa płatności.
Płaci się za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.
Cena obejmuje:
- wykonanie ustalonych elementów robót,
- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.
10. Przepisy.
Z realizacją robót wiążą się następujące przepisy:
1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
3. PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.
4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku.
5. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
6. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
7. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
8. PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
9. PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
10. PN-86/B-30020 Wapno.
11. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
12. PN-80/B-06259 Beton komórkowy.
13. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
14. PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
15. PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
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16. PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.
17. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
18. PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
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SST-8.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji
dachowych i inne roboty specjalistyczne

(CPV 45260000-7)

Pokrycie dachów papą zgrzewalną

(CPV 45261214)

Obróbki blacharskie

(CPV 45261310)

Rynny i rury spustowe

(CPV 45261320)

Montaż i demontaż rusztowań

(CPV 45262100)

1. Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z remontem budynku UP Zbąszyń przy ul. Senatorskiej 36 w miejscowości Zbąszyń.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robót ujętych w ST
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót dekarskich i
towarzyszących przedstawionych w dokumentacji projektowej.
1.3.1. Remont istniejącej konstrukcji dachu bryły głównej
- Wymiana zawilgoconych i zarażonych biologicznie elementów konstrukcji (murłaty i krokwi) dachu
nad klatką schodową,
- Wymiana zniszczonego odcinka płatwi w obrębie klatki schodowej,
- Odtworzenie połączenia łatwi MR i klamry w ścianie szczytowej,
- Wymiana zniszczonych końcówek krokwi w obrębie klatki schodowej,
- Demontaż wtórnej płatwi MR2,
- Odtworzenie połączenia słupka SD1 i miecza M1 przy ścianie w osi nr 1,
1.3.2. Remont dachu nad przybudówką i garażem
1.3.3. Remont pokrycia dachowego nad klatką schodową i bryły głównej
1.3.4. Remont obróbek blacharskich nad klatką schodową i dachu bryły głównej
1.3.5. Remont rynien i rur spustowych budynku głównego
1.3.6. Remont odspojonego, dekoracyjnego elementu ściany szczytowej
1.3.7. Naprawa tynków attyk w poziomie dachu
1.3.8. Remont attyki nad klatką schodową
1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST.00.00.00-część ogólna.
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Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem wymiany pokrycia dachów
wraz z obróbkami z blachy tytanowo-cynkowej i wymiany instalacji odgromowej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, przyjętym zakresem
robót i poleceniami zarządzającego realizacją umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego).
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego
realizacją umowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP,
przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.
2. Materiały
2.1. Blacha tytanowo-cynkowa
Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H92122. Grubość blachy 0,55 mm (obróbki) do 0,70 mm (pokrycie), obustronnie ocynkowane
metodą ogniową – równą warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną
mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające, arkusze o wym. 1000x2000 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.
2.2. Dachówka karpiówka – dobór materiału zgodnie z dokumentacją projektową
Projektuje się wymianę pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki w kolorze
czerwonym, w łuskę.
Dachówki te w ilości min. 10szt. w kolorze czerwonym zostaną wpierw – przed ostatecznym
wyborem i zakupem, przez Wykonawcę remontu – przedstawione w Biurze Miejskiego
Konserwatora Zabytków w Poznaniu, celem ostatecznego dopuszczenia wzoru do wbudowania
na remontowanym dachu.
2.3. Papa termozgrzewalna
Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS 200/3000 na osnowie z włókniny poliestrowej
nawierzchniowa grub. min. 5.2mm i wentylacyjna PN-91/B-27618
Papa podkładowa termozgrzewalna na włókninie poliestrowej gr. 4,0mm
2.4. Obróbki blacharskie
Blacha stalowa ocynkowana gr. = 0,55 mm - wymagania wg. PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
2.5. Materiały instalacyjne
Drut stalowy ocynkowany ø 8mm i pozostałe akcesoria (złącza krzyżowe, równoległe i kontrolne)
Wszystkie w/w materiały powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne
zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz świadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
2.6. Deskowanie z desek sosnowych łączonych na wpust i pióro
2.7. Mata samorozprężna z wełny mineralnej
2.8. Odwodnienie (rynny, rury spustowe, kosz rynnowy i elementy łączące) z blachy cynkowotytanowej grub. 0,55-0,65mm.
2.9. System Helifix
2.10. Biotin R (prod. CTS) – mieszanina substancji biobójczych
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2.11. Hydrofilny preparat krzemoorganiczny - Funcosil OH lub Funcosil KSE 300 (prod. Remmers).
2.12. Zaprawa o spoiwie wapienno-trasowym. Optosan TWM, prod. Optolith
2.13. Środek uelastyczniający i hydrofobowy FAH HydraFlex, Optolith
2.14. Preparat krzemoorganiczny zawierający substancje biobójcze Funcosil SNL
3. Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
Roboty dekarskie można wykonać przy użyciu szczotek wałków i specjalistycznych palników. Sprzęt
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zamówienia, zostaną przez
Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót
4. Transport
Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Materiały i
elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu należy
zachować warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiązujących w transporcie drogowym i
kolejowym.
5. Wykonanie robót.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.
Roboty należy prowadzić zgodnie z przyjętymi ustaleniami. Ogólnie przyjęto, że realizacja robót nie
może wpływać negatywnie na funkcjonowanie zamawiającego. Wskazane w dokumentacji
przetargowej nazwy materiałów i producentów mają charakter przykładowy. Zostały one bowiem
przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu
zamówienia. Przy wykonywaniu prac związanych z remontem pokryć dachowych temperatura
o
zewnętrzna nie powinna być niższa niż +8 C.
Pełny opis w/w prac konstrukcyjnych przedstawiono w dokumentacji projektowej – projekcie
wykonawczym.
6. Kontrola jakości robót.
Szczegółowe zasady kontroli jakości robót określają odpowiednie normy oraz warunki techniczne
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część I-IV. Celem kontroli jest
doprowadzenie do prowadzenia robót zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami ST
i odpowiednich norm oraz zapewnienie osiągnięcia założonej jakości. Przyjęcie robót może nastąpić
tylko w przypadku wykonania ich według dokumentacji projektowej, zaleceń Inspektora Nadzoru,
zgodnie z zapisami ST i odpowiednich norm i przepisów oraz po pozytywnym wyniku
przeprowadzonych prób i pomiarów.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badania materiałów oraz robót.
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Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego)
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i
odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca
6.2 Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Inspektor będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek a na
zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę
usunięte.
Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
6.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
6.4 Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań.
6.5 Badania prowadzone przez Inspektora.
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót. W
takim przypadku koszty dodatkowych lub powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Zastosowane wyroby muszą posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów :
 deklaracje zgodności WE , wystawioną przez producenta po dokonaniu odpowiedniej
procedury oceniającej (oznaczone znakiem CE)
 wydaną przez producenta deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki
budowlanej (bez znaku CE) - dla wyrobów określonych przez Komisję Europejską w
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa
 posiadające wydaną przez producenta deklarację zgodności z Polską Normą lub
krajową aprobatą techniczną (oznaczone znakiem budowlanym)
 oświadczenie dostawcy o zgodności z indywidualną dokumentacją techniczną i
obowiązującymi normami – dotyczy wyrobów do jednostkowego stosowania w
konkretnym obiekcie budowlanym
Wyroby muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową jest :
[m2] – papy, obróbek blacharskich
8. Odbiór robót.
Roboty podlegają zasadom odbioru robót końcowych.
8.1. Wymagania ogólne.
49 | S t r o n a
„Tmbtech” Tomasz Bach, ul. Dowbora-Muśnickiego 17, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 598 152 10 42

SST-08.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
– ROBOTY DEKARSKIE, ODWODNIENIE
Podstawą odbioru robót budowlanych, polegających na robotach dekarskich powinny stanowić
następujące dokumenty :
• Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiającym
(harmonogram robót),
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem
Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od
daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający.
8.1.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.
8.1.3. Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Odbioru końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecności
Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową i specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. W toku odbioru końcowego robót Zamawiający
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu. W przypadku, gdy według Zamawiającego konieczne będzie przeprowadzenie robót
poprawkowych, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych robót
nieznacznie odbiega od wymagań zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo,
Zamawiający dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umownych.
8.1.4. Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca
jest zobowiązany przygotować komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego:



Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa,
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną
dla wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,




Atest PZH,
Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia
usterek,

W każdym przypadku wątpliwym, dla dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu
oraz odbioru częściowego i końcowego robót może zostać powołany zespół do dokonania odbioru,
który przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiającego.
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Przy odbiorze końcowym należy również sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją przetargową
lub ewentualne zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy uzgodnień,
8.1.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
9. Podstawa płatności.
Płaci się za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.
Cena obejmuje:
- prace pomiarowe i technologiczne,
- rozbiórkę i wywóz materiałów,
- wykonanie ustalonych elementów robót,
- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.
10. Środki bezpieczeństwa
10.1. Zabezpieczenie terenu robót
Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed
dostępem osób trzecich, w okresie trwania ich realizacji aż do zakończenia.
Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę i wliczony w
cenę kontraktową.
10.2. Ochrona środowiska.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie realizacji robót wszelkie przepisy i normy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz w
bezpośredniej odległości od niej, wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych zasad będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia
przed:
 zanieczyszczeniem zbiorników i instalacji wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami,
 możliwością powstania pożaru.
10.3. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy w miejscach prowadzenia prac.
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.
10.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę elementów wbudowanych na terenie prowadzonych prac,
pozostawionych przez Zamawiającego (urządzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji czy też urządzeń wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie
współpracował dostarczając niezbędnej pomocy przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji
wykazanych na wprowadzeniu robót lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
10.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby pracownicy nie wykonywali
prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas trwania robót wszelkie
urządzenia zabezpieczające, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone przez Wykonawcę –
uwzględnione w cenie kontraktowej.
11. Przepisy.
11.1. Przepisy podstawowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB w części C.
Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004.
11.2. Normy.
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),












PN-B-94701:1999 - Dachy
PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych
PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami
atmosferycznymi lub łączeniowymi.
PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady
ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.

-
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SST-9.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Różne specjalne roboty budowlane (CPV 45262600)
1. Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z remontem budynku UP Zbąszyń przy ul. Senatorskiej 36 w miejscowości Zbąszyń.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robót ujętych w ST
- Wzmocnienia podłoża gruntowego za pomocą technologii iniekcyjnej ciśnieniowej zaczynem
cementowym
1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST.00.00.00-część ogólna.
2. Materiały
2.1 Zaczyn cementowy z cementu portlandzkiego CEM II 32,5
2.2. Materiały towarzyszące.
3. Sprzęt
Wykonawca winien dysponować sprzętem potrzebnym do prawidłowego i bezpiecznego montażu.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów oraz ilości
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego
realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z
terminami przewidzianymi harmonogramem robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być
zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie
jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarządzającemu przed realizacją umowy kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
4. Transport
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie oraz wskazaniami
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego,
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. Wykonanie robót.
Projektuje się wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii iniekcji ciśnieniowej zaczynem
cementowym. Przewiduje się wykonanie kolumn iniekcyjnych o średnicy Ø=60-80 cm. Prace przy
ścianach zewnętrznych wykonać z poziomu trenu przyległego do budynku, natomiast prace przy
ścianach wewnętrznych wykonać z poziomu piwnicy. Wzmocnienie podłoża wykonuje się poprzez
przewiercenie wiertnicą z wiertłem koronowym dolnej partii ścian i ław fundamentowych, a następnie
iniekcji zaczynem cementowym podłoża gruntowego, formując w ten sposób kolumny gruntowe.
Zastosowane rozwiązanie powinno być zdolne do przeniesienia w sposób bezpieczny obciążenia
wskazane na rysunku nr K/1, oraz uwzględniać oddziaływanie na grunt fundamentów ścian sąsiednich
i fundamentów budynku sąsiedniego od strony zachodniej. Należy zastosować etapowość
wykonywania kolumn jetgrouting, wskazaną w projekcie wykonawczym. Do następnego etapu można
przystąpić po osiągnięciu normatywnej wytrzymałości kolumn wykonanych w poprzednim etapie.
Technologia wykonania kolumn iniekcyjnych polega na wierceniu otworów w podłożu gruntowym i
formowaniu trzonów kolumn przy wykorzystaniu energii kinetycznej strumienia wypływającego z
dyszy, który podczas ruchu obrotowego z jednoczesnym posuwem narzędzia wiercącego w dół i górę,
urabia i wypełnia ośrodek gruntowy iniektem. W analizowanym przypadku wtłaczanym medium będzie
zaczyn cementowy sporządzony z cementu portlandzkiego CEM II 32,5. Dopuszcza się również
zastosowanie do wykonania projektowanych prac cementu CEM I oraz cementów wyższych klas. od
strony zewnętrznej istniejącego budynku z poziomu przygotowanej platformy roboczej. Dopuszcza się
korektę usytuowania poziomu roboczego, z zastrzeżeniem utrzymania poziomu spodu kolumn oraz
założonej geometrii pod obrysem fundamentu zgodnie z wielkościami przedstawionymi w części
rysunkowej. Zmiana poziomu roboczego powodująca zmianę geometrii wzmocnienia (zagłębienie
kolumn wykraczające poza dopuszczalne odchyłki) wymaga akceptacji autorów opracowania. Ze
względów bezpieczeństwa prowadzenia robot, przed przystąpieniem do wierceń należy wykonać
przekopy kontrolne celem zlokalizowania istniejących instalacji podziemnych. W przypadku kolizji
istniejących instalacji z projektowanymi pracami należy wykonać przekładkę kolidujących instalacji lub
rozważyć możliwość zmiany geometrii prac iniekcyjnych.
Prace wiertniczo-iniekcyjne prowadzone będą w następującej kolejności:
- wykonanie przekopów kontrolnych celem lokalizacji podziemnej sieci uzbrojenia terenu,
- przygotowanie poziomu roboczego dla wykonania kolumn (poziom wierceń),
- rozpoczęcie wykonania kolumn średnicy 60-80 cm.
Wykonanie kolumn przebiegać będzie w następującej kolejności:
- wiercenie otworów przez ściany i fundamenty budynku,
- wiercenie otworów w gruncie do projektowanej głębokości,
- formowanie kolumn metodą iniekcji strumieniowej „jet grouting”,
- ewentualnie zabudowanie zbrojenia w kolumnach, które zostały zaprojektowane jako zbrojone.
Uwzględniając zmienne warunki gruntowe, użyty zaczyn cementowy oraz technikę formowania
kolumn wykonawca prac powinien dobrać ciśnienie iniekcji oraz szybkość obrotu i posuwu przewodu
wiertniczego, gwarantujące uzyskanie projektowanej średnicy buławy Ø=60-80 cm (grunty spoiste
grunty niespoiste).
Podczas prowadzenia zabiegu iniekcji przewiduje się zrzuty technologiczne wypływającej z otworów
mieszaniny gruntowo-cementowej, w wysokości ok. 10% zużytego do iniekcji zaczynu cementowego.
Ww. parametry należy potwierdzić lub skorygować po wykonaniu badań tworzywa cemento
gruntowego oraz badania wpływu wykonania iniekcji na wytrzymałość gruntu w otoczeniu wykonanego
pala. Badanie wykonać po próbnym przeprowadzeniu iniekcji.
Szczegóły należy opracować w projekcie wykonawczym uwzględniającym rzeczywiste warunki
gruntowe, rodzaj i poziom posadowienia kolejność i etapowość wykonywania prac a także warunki
wynikające ściśle z technologii i gabarytów urządzeń, którymi będzie dysponował wykonawca. Projekt
wykonawczy powinien także uwzględniać ewentualne wykonanie otworów w ścianach lub poszerzenie
istniejących przemieszczenie wiertnicy lub jej elementów montażowych pomiędzy pomieszczeniami
piwnicy, a także ewentualną konieczność rozbiórki posadzki w piwnicy i jej odtworzenia w przypadku
niedostatecznej wysokości pomieszczeń, koniecznej do prawidłowej pracy wiertnicy.
6. Kontrola jakości robót.
Szczegółowe zasady kontroli jakości robót określają odpowiednie normy oraz warunki techniczne
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część I-IV. Celem kontroli jest
doprowadzenie do prowadzenia robót zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami ST
i odpowiednich norm oraz zapewnienie osiągnięcia założonej jakości. Przyjęcie robót może nastąpić
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tylko w przypadku wykonania ich według dokumentacji projektowej, zaleceń Inspektora Nadzoru,
zgodnie z zapisami ST i odpowiednich norm i przepisów oraz po pozytywnym wyniku
przeprowadzonych prób i pomiarów.
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową
Kontrola wykonania oceny jakości wyrobów należy sprawdzić:
- zgodność wymiarów,
- jakość materiałów,
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych
Dla stwierdzenia zgodności wymiarów należy porównać wyniki z dokumentacją projektową.
Stwierdzone uszkodzenia nadające się do naprawy powinny być usunięte jeszcze przed ich
wbudowaniem w obiekt. Uszkodzenia powstałe w trakcie wbudowania należy usunąć a elementy
uszkodzone należy wymienić na nowe.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową jest :
[mb] – kolumn iniekcyjnych fundamentów
8. Odbiór robót.
Roboty podlegają zasadom odbioru robót końcowych.
9. Podstawa płatności.
Płaci się za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.
Cena obejmuje:
- wykonanie ustalonych elementów robót,
- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.
10. Przepisy.
Z realizacją robót wiążą się następujące przepisy:
Dz.U.03.207.2016 - j.t. Prawo budowlane.
Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dz.U.03.120.1126 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia.
Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
Dz.U.03.120.1133 Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego.
Dz.U.03.120.1127 Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym Prawie do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.
Dz.U.01.118.1263 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych Urządzeń
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.
Dz.U.03.121.1138 Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Dz.U.03.121.1137 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.
Dz.U.04.202.207 Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy.
Dz.U.95.8.38 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz.U.96.103.477 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące
budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.
Dz.U.99.43.430 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U.00.63.735 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie.
Dz.U.03.121.1139 Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe.
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Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane.
Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upoważnione
do ich wydawania.
Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.
Dz.U.04.130.1387 Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.
Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniać Notyfikowane
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE.
Dz.U.04.198.2041 Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania
ich znakiem budowlanym.
Dz.U.04.180.1861 Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów
Budowlanych.
Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich
wydawania.
M.P.04.32.571 Wykaz mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich
norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem
przedmiotowym tych mandatów.
M.P.04.48.829 Wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do
europejskich aprobat technicznych.
M.P.96.19.231 Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi.
Dz.U.97.111.726 Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu
Przestrzennym oraz niektórych ustaw.
Dz.U.02.220.1850 Wymagania dotyczące zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w
surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza
żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontrola zawartości
tych izotopów.
Dz.U.02.169.1386 Normalizacja.
Dz.U.02.239.2038 Działalność normalizacyjna związana z obronnością i bezpieczeństwem państwa.
M.P.04.7.117 Wykazy norm zharmonizowanych.
M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P.04.31.551 Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych.
M.P.05.2.19 Wykaz norm zharmonizowanych.
Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonywania robot budowlano-montażowych w okresie Obniżonych
temperatur”– wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa
PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością - Wymagania
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SST-10.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Nawierzchnia z kostki brukowej (CPV 45233223)

1. Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z remontem budynku UP Zbąszyń przy ul. Senatorskiej 36 w miejscowości Zbąszyń.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robót ujętych w ST
- Wymiana nawierzchni betonowej na nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm.
- Remont instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej.
1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST.00.00.00-część ogólna.
2. Materiały
2.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który
umożliwia wzajemne przystawanie elementów.
2.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika,
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m.
2.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.
2.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów
nie przeznaczonych do komunikacji.
2.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi
materiałami wypełniającymi.
2.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.
2.7. Rura PVC łączona na wcisk o śr. zewn. 160 mm
2.8. Wpust uliczny DN500 BRUKBET z żeliwnymi wpustami ulicznymi klasy C – 250.
2.9. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
2.10. Piasek

Betonowa kostka brukowa
2.1.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu

Lp.

Cecha

Załącznik
normy

Wymaganie

1

2

3

4

1

Kształt i wymiary

1.1

Dopuszczalne odchyłki w mm od
zadeklarowanych wymiarów kostki,
grubości

C

Długość Szerokość

Grubość

< 100mm

Różnica pomiędzy
dwoma pomiarami
grubości, tej samej
kostki, powinna być ≤ 3
mm

> 100mm
±2
1.2

Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli
maksymalne wymiary kostki > 300
mm), przy długości pomiarowej

±2

C

±3
Maksymalna (w mm)

wypukłość

wklęsłość

300 mm

2

400 mm
Właściwości fizyczne i mechaniczne

2.1

Odporność na
zamrażanie/rozmrażanie z udziałem
soli odladzających (wg klasy 3, zał. D)

D

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤1,0kg/m2, przy
czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

2.2

Wytrzymałość na rozciąganie przy
rozłupywaniu

F

2.3

Trwałość (ze względu na
wytrzymałość)

F

Wytrzymałość charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Każdy
pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać
obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości
rozłupania
Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja

2.4

Odporność na ścieranie (wg klasy 3
oznaczenia H normy)

2.5

Odporność na poślizg/poślizgnięcie

GiH

I

Pomiar wykonany na tarczy
szerokiej
ściernej, wg zał.
G normy badanie
podstawowe

Bohmego, wg zał. H normy -badanie
alternatywne

≤ 23 mm

≤20.000mm3/5000 mm2

a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub
polerowana - zadawalająca odporność,
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności
na poślizg/poślizgnięcie - należy zadeklarować minimalną
jej wartość pomierzoną wg zał. l normy (wahadłowym
przyrządem do badania tarcia)

3

Aspekty wizualne
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3.1

Wygląd

J

a)

górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i
odprysków,

b)

nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach
dwuwarstwowych,

c)
3.2

Tekstura

3.3

Zabarwienie (barwiona może być
warstwa ścieralna lub cały element)

J

ewentualne wykwity nie są uważane za istotne

a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze - producent
powinien opisać rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane z
próbką producenta, zatwierdzoną przez odbiorcę,
c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach
surowców i zmianach warunków twardnienia nie są
uważane za istotne

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy
wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie
środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w
początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych
występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.1.2. Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni
Należy stosować następujące materiały:
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego użytku
spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004,
b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" .
3. Sprzęt
Wykonawca winien dysponować sprzętem potrzebnym do prawidłowego i bezpiecznego montażu.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów oraz ilości
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego
realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z
terminami przewidzianymi harmonogramem robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być
zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie
jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarządzającemu przed realizacją umowy kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
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ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
4. Transport
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie oraz wskazaniami
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego,
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne"
5.3. Konstrukcja podbudowy
Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnię
powinno być wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowana z wymaganiami
SST D-04.04.02.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być zgodne
z wymaganiami zawartymi w odnośnych SST . Obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem
do układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego
rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub
obrzeży.
5.5. Podsypka
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę
powinny być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie
powinny przekraczać ±1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a
następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać
układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i
zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania
cementu w podsypce.
-

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.6.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania
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Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1.
5.6.2. Warunki atmosferyczne
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia
temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze
słomy, papą itp.).
5.6.3. Ułożenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych
pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych
wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i
musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez
dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi
być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach
studzienek i krawężników.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania
podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.)
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10
mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi
powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem.
5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
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Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po jej
wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie
niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można
oddać do użytku.
6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz
ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez
Inżyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pkt-u 2.2.2.,
b) w zakresie innych materiałów sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów
prefabrykowanych (krawężników, obrzeży ),ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu,
wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica
2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp.

Wyszczególnienie
badań i pomiarów

1
2

Sprawdzenie podłoża lub koryta
Sprawdzenie ew. podbudowy

3

Sprawdzenie obramowania nawierzchni

Częstotliwość badań

Wartości dopuszczalne
Wg SST D-04.01.01.
Wg SST D-04.04.02

wg SST D-08.01.01; D-08.03.01

4

Sprawdzenie podsypki (przymiarem
liniowym lub metodą niwelacji)

5

Badania wykonywania nawierzchni kostki

Bieżąca kontrola j: grubości,
spadków i cech konstrukcyjnych
w porównaniu z dokumentacją
projektową i specyfikacją

a) zgodność z dokumentacją
projektową

Sukcesywnie na każdej
działce roboczej

b) położenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Wg pktu 5.6; odchyłki od projektowanej
grubości +1 cm

-

Przesunięcie od osi projektowanej do 2
cm

c) rzędne wysokościowe (pomierzone Co 25 m w osi i przy krawędziach Odchylenia: +1 cm; -2 cm
instrumentem pomiarowym)
oraz we wszystkich punktach
charakterystycznych

62 | S t r o n a
„Tmbtech” Tomasz Bach, ul. Dowbora-Muśnickiego 17, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 598 152 10 42

SST-10.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
– NAWIERZCHNIA PLACU
d) równość w profilu podłużnym (wg
BN-68/8931-04 - łatą
czterometrową)

Jw.

Nierówności do 8 mm

e) równość w przekroju poprzecznym
(sprawdzona łatą profilową z
poziomnicą i pomiarze prześwitu
klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym względnie
metodą niwelacji)

Jw.

Prześwity między łatą a powierzchnią do
8 mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzone
metodą niwelacji)

Jw.

Odchyłki od dokumentacji projektowej
do 0,3%

g) szerokość nawierzchni (sprawdzona
przymiarem liniowym)

Jw.

Odchyłki od szerokości projektowanej
do ±5 cm

h) szerokość i głębokość wypełnienia
spoin i szczelin (oględziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dług. 10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej
działki roboczej

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia
ich ułożenia

Kontrola bieżąca

Wg pkt-u 5.6.5

Wg dokumentacji projektowej lub decyzji
Inżyniera

6.4. Badania wykonanych robót
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Sposób sprawdzenia

1

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków

Wizualne sprawdzenie jednorodności
wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów
kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń ,
spoin i szczelin

2

Badanie położenia osi nawierzchni w
planie

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co
25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, Ip.
5b)

3

Rzędne wysokościowe, równość
podłużna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szerokość

4

Rozmieszczenie i szerokość spoin i
szczelin w nawierzchni, pomiędzy
krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz
wypełnienie spoin i szczelin

Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2, Ip.
od 5c do 5g)
Wg pktu 5.5

7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST.
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8. Odbiór robót.
Roboty podlegają zasadom odbioru robót końcowych. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót
podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 8.
Odbiorowi robót podlegają: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymogami Inżyniera ,
jeżeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.
9. Podstawa płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne"
Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,
- ułożenie i ubicie kostek,
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielęgnację nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzętu.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót
towarzyszących jak: podbudowa, obramowanie .
10. Przepisy.
Z realizacją robót wiążą się następujące przepisy:
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 1338:2005
PN-EN 13242:2004
PN-EN 1008:2004
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
D.04.04.02.
D.04.01.01.
D.08.01.01.
D.08.03.01.

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań
Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Krawężniki betonowe
Betonowe obrzeża chodnikowe
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SST-11.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogrodzenie (CPV 45342000-6)

1. Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z remontem budynku UP Zbąszyń przy ul. Senatorskiej 36 w miejscowości Zbąszyń.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robót ujętych w ST
- Demontaż istniejących paneli ogrodzeniowych
- Demontaż istniejącej bramy wjazdowej
- Demontaż słupków istniejącego ogrodzenia wraz fundamentami
- Wykonanie fundamentu ogrodzenia
- Wykonanie fundamentu słupków bramy wjazdowej
- Zamontowanie słupków i prefabrykowanej podbudowy ogrodzenia panelowego
- Montaż panelowego ogrodzenia, furtki i bramy
1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST.00.00.00-część ogólna.
2. Materiały
2.1. Prefabrykowane panele stalowe o wysokości 153cm. Panele ogrodzeniowe z drutu stalowego
zgrzewanego ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze czarnym.
2.2. Słupki ogrodzenia wys. 220 cm. z profili stalowych ocynkowanych malowane proszkowo w kolorze
czarnym.
2.3. Brama wjazdowa i wydzielona furtką z kształtowników stalowych 60x40x3 i 40x40x3 z
wypełnieniem panelami ogrodzeniowymi o wysokości 150cm.
2.4. Furtka jednoskrzydłowa o szerokości 120cm,
2.5. Podmurówka betonowa o wys. 20 cm.
Brama dwuskrzydłowa o całkowitej szerokości 4,0m, rozwierane do wewnątrz działki. Poszczególne
profile spawane spoinami czołowymi A=3,0mm. Słupki bramy i furtki z rur kwadratowych 120x120x5
zakończone daszkiem. Wszystkie elementy bramy wykończone poprzez malowanie proszkowe w
kolorze czarnym.
2.6. Fundament z betonu B-20 o wym. 40x40 cm
3. Sprzęt
Wykonawca winien dysponować sprzętem potrzebnym do prawidłowego i bezpiecznego montażu.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów oraz ilości
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego
realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z
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terminami przewidzianymi harmonogramem robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być
zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie
jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarządzającemu przed realizacją umowy kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

4. Transport
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie oraz wskazaniami
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego,
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.1. Wykonanie dołów pod słupki
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod słupki
powinny mieć wymiary nie mniejszą niż 60x60 cm i głębokość 120 cm.
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki
narożne, bramowe i na załamaniach, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze
odległości.
5.2. Ustawienie słupków
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia,
a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki dokładnie obetonować do
poziomu terenu betonem B20.
5.3. Montaż ogrodzenia panelowego
Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu ogrodzeń
6. Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Ogrodzenie
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadectwo
dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń.
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:







zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów
prawidłowość wykonania dołów pod słupki
poprawność ustawienia słupków
prawidłowość montażu paneli, wysokości ogrodzenia
rozstaw słupków i ich zabetonowanie.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez
Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.
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Wszystkie elementy robót nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od
postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową jest m2 ogrodzenia,
8. Odbiór robót.
Roboty podlegają zasadom odbioru robót końcowych. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót
podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymogami Inżyniera ,
jeżeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny.
9. Podstawa płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne"
10. Przepisy.
Z realizacją robót wiążą się następujące przepisy Wytyczne producentów, instrukcje montażu.
Aprobaty i certyfikaty poszczególnych produktów
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SST-12.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Monitoring przemieszczeń konstrukcji (CPV 45000000-7)

1. Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z remontem budynku UP Zbąszyń przy ul. Senatorskiej 36 w miejscowości Zbąszyń.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robót ujętych w ST
Roboty pomiarowo-kontrolne budynku istniejącego przy wykonywaniu prac.
Monitoringu przemieszczeń elementów konstrukcji, głównie murów w miejscach widocznych pęknięć i
rys. System powinien składać się z kalibrowanych płytek pomiarowych-mierników rozwartości rys oraz
reperów geodezyjnych.
1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.
Osnowa geodezyjna pozioma – usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na
powierzchni odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.
Osnowa geodezyjna wysokościowa – usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość
w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.
Osnowa realizacyjna – jest to osnowa geodezyjna ( pozioma i wysokościowa) przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu
konstrukcji i związanych z realizacją urządzeń. Osnowa ta powinna służyć również do pomiarów
kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych.
Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy
punkt trasy.
Pozostałe określenia podstawowe są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich
Normach, a także w Instrukcjach i Wytycznych Technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST.00.00.00-część ogólna.
2. Materiały
Materiałami stosowanymi przy tworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktów wysokościowych wg
zasad
niniejszej Specyfikacji Technicznej są:
- farba chlorokauczukowa lub ftalowa.
- repery
- kalibrowane płytki pomiarowe-mierniki rozwartości rys
- metryka pomiarowa
3. Sprzęt
Wykonawca winien dysponować sprzętem potrzebnym do prawidłowego i bezpiecznego wykonania
pomiarów monitoringu. Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów uzbrojenia
terenu oraz reperów roboczych będą wykonane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem
oraz określeniem wysokości elementów uzbrojenia terenu, wykonane będą specjalistycznym sprzętem
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geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności pomiarów.
4. Transport
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. Wykonanie robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G. i K.
Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia monitoringu oddziaływania robót
inżynierskich budynku istniejącego systematycznie przez cały okres realizacji inwestycji. Sposób
kontrolowania oddziaływań powinien być zaakceptowany przez Projektanta konstrukcji.
6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne"
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową jest kpl pomiarów oraz przedstawienie wniosków i analiz
8. Odbiór robót.
Roboty podlegają zasadom odbioru robót końcowych. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót
podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 8.
Odbiór prac związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na podstawie
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca
przedkłada Inżynierowi Projektu.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wyników pomiarów kontrolnych budynku istniejącego w
miejscach ustalonych z Projektantem konstrukcji. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z
dokumentacją projektową, SST i wymogami Inżyniera, jeżeli pomiary i badania z zachowaniem
dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny.
9. Podstawa płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne"
10. Przepisy.
Z realizacją robót wiążą się następujące przepisy Wytyczne producentów, instrukcje montażu.
Aprobaty i certyfikaty poszczególnych produktów
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SST-13.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne (CPV 45330000-9)
Wentylacja (CPV 45331210-1)
Instalacja c.o. (CPV 45331100-7)
1. Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z remontem budynku UP Zbąszyń przy ul. Senatorskiej 36 w miejscowości Zbąszyń.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robót ujętych w ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót sanitarnych obiektu wg poniższego:
- instalacja wentylacji wywiewnej pomieszczeń piwnicznych – montaż instalacji
wywiewnej z zastosowaniem wentylatora kanałowego Venture Industries TD-500/150 3V o
wydajności obliczeniowej 330 m3/h
- wymiana elementów grzejnika - zawory
- wymiana uszczelek w zaworach z gwintem o śr. 25-32 mm
- po wykonaniu prac próba instalacji centralnego ogrzewania wraz z odbiornikami.
- wymiana umywalek porcelanowych ze wspornikami z syfonem mosiężnym szt. 2
- wymiana ustępów z miską porcelanową 'Kompakt' szt. 2
- wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych
na szafce szt. 1
- wymiana baterii umywalkowej szt. 2
- wymiana baterii zmywakowej szt. 1
- wymiana elementów przyłączeniowych do armatury szt. 1
- wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 32 mm szt. 24
- wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach
1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST.00.00.00-część ogólna.
2. Materiały
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową
i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz
akceptację inspektora nadzoru. Przechowywanie i składowanie materiałów w sposób zapewniający ich
właściwą jakość i przydatność do robót. Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem
wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.
3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST
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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 on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny,
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Sprzęt wykorzystywany do wykonania
instalacji sanitarnych musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących w Polsce
przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spełniać wymagania technologiczne
wykonania i montażu elementów.
4. Transport
Farby pakowane wg pkt. 2.3.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 [8] i przepisami
obowiązującymi w transporcie kolejowym i drogowym.
5. Wykonanie robót.
5.1. Instalacja wodociągowa
Woda zimna dostarczana będzie z istniejącej instalacji w budynku. Instalację wody zimnej i ciepłej
wykonać z rur i kształtek pcv dla ciśnień 1,0 MPa i T = 95°C, prowadzonych w posadzkach
i bruzdach, w izolacji ciepłochronnej z pianki poliuretanowej. Połączenie rur z innymi elementami
instalacyjnymi wykonuje się przy pomocy złączek mosiężnych zaciskowych i zaprasowywanych.
Wszystkie prace związane z montażem rur wielowarstwowych należy prowadzić wg instrukcji
producenta rur. Armaturę w instalacjach wewnętrznych wykonawca zamontuje w miejscach
dostępnych, umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację instalacji, zgodnie
z dokumentacją projektową oraz wymogami Inspektora Nadzoru. Instalację wodociągową Wykonawca
wyposaży w armaturę o ciśnieniu 1,0 Mpa.
5. 2. Instalacja kanalizacyjna
Rurę, która jest przycinana na placu budowy należy najpierw oczyścić, a potem wyznaczyć miejsce jej
przecięcia. Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede wszystkim należy
pamiętać o zachowaniu kata prostego. Aby zachować kąt prosty należy korzystać ze skrzynki
uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru. Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec należy
oczyścić z zadziorów i zukosować pod kątem 15° za pomocą pilnika. Nie należy przycinać kształtek.
Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu,
a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi
kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do
kielichów. Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 „Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." Przewody kanalizacyjne powinny być układane
kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody kanalizacyjne nie powinny być
prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami
elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z PVC od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1
m mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować
izolację termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie dowolnego źródła
ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki. Ścieki sanitarne odprowadzane będą
do istniejącej instalacji kanalizacyjnej w budynku.
Próby szczelności, płukanie
a) Próba szczelności i płukanie instalacji wodno – kanalizacyjnej instalację wody ciepłej i zimnej
zostaną poddane badaniom na szczelność. Badanie szczelności zostanie wykonane w temperaturze
powyżej 0°C. Badanie szczelności należy przeprowadzić przed wypełnieniem bruzd. Badaną
instalację po zakorkowaniu otworów Wykonawca napełni wodą wodociągową i sprawdzi połączenia
przewodów i armatury czy są szczelne. Po stwierdzeniu szczelności Wykonawca podda instalację
próbie podwyższonego ciśnienia, na ciśnienie próbne równe 1,5-krotnej wartości ciśnienia roboczego,
lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa. Instalację można uznać za szczelną, jeśli manometr w ciągu 20 8
minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Badanie instalacji ciepłej wody wykona Wykonawca w obecności
Menadżera dwukrotnie: raz napełniając instalację zimną wodą, drugi raz wodą ciepłą.
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej - podejścia, piony kanalizacyjne sprawdzić na
szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, poziomy sprawdzić po napełnieniu wodą
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powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. po próbie ciśnieniowej Wykonawca
przepłucze instalację wodociągową wodą pitną celem oczyszczenia aż do stwierdzenia w obecności
Menadżera wypływu nie zanieczyszczonej wody płuczącej. Całość robót wykonać zgodnie ze
standardami wykonania robót określonymi przez: „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano montażowych. Część II. Instalacje sanitarne i przemysłowe", Warunkami technicznymi
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.
6. Kontrola jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów
i systemów technologicznych.
7. Obmiar robót.
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych
materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach
zgodnych z kosztorysem ofertowym. Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny
i zrozumiały; dla robót zanikających przeprowadza się go w czasie ich wykonywania, dla robót
zakrywalnych – przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być
uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone w formie załącznika.
8. Odbiór robót.
a) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano –
Montażowych.
b) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
c) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
d) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
e) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- dokumentacja powykonawcza,
- dziennik Budowy,
- dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów,
- świadectwa jakości dostarczone przez dostawców,
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń,
- protokoły odbiorów częściowych,
- protokoły regulacji wstępnej urządzeń,
- świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno – ruchowe dla
poszczególnych urządzeń.
9. Podstawa płatności.
Zgodnie z obmiarem po odbiorach poszczególnych robót.
10. Przepisy związane
PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania;
PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
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SST-14.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Instalacje elektryczne (CPV 45311200-2)
1. Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z remontem budynku UP Zbąszyń przy ul. Senatorskiej 36 w miejscowości Zbąszyń.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robót ujętych w ST
W zakres opracowania wchodzi:
- Instalacja elektryczna rozdzielcza „TR”
- Instalacja oświetlenia podstawowego z alokacją stanowisk pracy,
- Instalacja gniazd wtykowych, łączników,
- instalacja ochrony od porażeń,
- sieć komputerowa LAN PEL typu A2 kpl., PEL typu B – 5 kpl.
- utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi
- pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem
- powykonawcze pomiary elektryczne i natężenia oświetlenia
- działania ochronne zgodne z BHP
- utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi
- przewóz materiałów do ich wykorzystania
- usuwanie z budowy odpadów nie zawierających substancji szkodliwych oraz usuwanie nieczystości
wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę.
1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST.00.00.00-część ogólna.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części „Wymagania ogólne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Przedstawiciela Inwestora.
Przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych należy stosować materiały elektryczne zgodne
z Dokumentacją Projektową i ST.
2. Materiały
2.1. W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody:
- przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą
ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 300/500 lub 450/750V, do układania na stałe bez
dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi pod, wg PN-87/E-90060.
- przewody telekomunikacyjne, parowe o żyłach miedzianych jednodrutowych o izolacji i powłoce
polwinitowej wg. normy PN-92/T-90320, PN-92/T-90321.
Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności
ochrony
przeciwporażeniowej wg normy PN-IEC 60346.
2.2. Oprawy oświetleniowe wewnętrzne
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Oprawy oświetleniowe według PN-EN 60598, PN-EN 61547, PN-EN 61347 i PN-EN 1838 oraz
wskazanych norm w punkcie 10. Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczną
eksploatację. Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem
elektrycznym. Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny być wyposażone w zaciski PE i
przystosowane do układu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza się stosowania opraw wykonanych w 0
klasie bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie opraw w II klasie. Przewody ochronne powinny być
oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Oprawy powinny być wyposażone w osprzęt
dostosowany do źródła światła. Oprawy należy wyposażyć w źródła energooszczędne w technologii
LED lub jarzeniowej. Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny być wyposażone w moduł zasilania
awaryjnego z wbudowanym akumulatorem lub być samodzielnymi oprawami, których czas pracy
podtrzymania zasilania wynosi min. 1 godzina.

3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów,
sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Przedstawiciela
Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami
określonymi w PN. Montaż dokonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego do tego typu robót.
4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.
5. Wykonanie robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Harmonogram Robót.
5.1. Demontaż istniejących opraw oświetleniowych.
Ze względu na modernizację instalacji oświetleniowej, demontażowi ulegają oprawy znajdujące się w
części remontowanej obiektu. Zdemontowane będą również gniazda, łączniki, przewody osprzęt
modułowy w rozdzielnicach oraz sieć komputerowa.
5.2. Montaż instalacji oświetlenia
Oprawy oświetleniowe należy zamontować zgodnie z PN oraz załączonymi do PT obliczeniami
natężenia oświetlenia aby zapewnić wymagane parametry oświetleniowe. Rodzaj opraw oraz
wymagane parametry oświetlenia podane zostały dokumentacji w celu określenia standardu. Zmiany
typów opraw przy realizacji inwestycji będą wymagały akceptacji i inspektora nadzoru w celu
zachowania projektowanego wystroju wnętrz i porównywalnych parametrów technicznych. Instalację
oświetlenia należy wykonać jako podtynkową. Użyte materiały muszą posiadać wymagane
dopuszczenia, aprobaty, certyfikaty lub deklaracje.
5.3. Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych
Elektryczne urządzenia rozdzielcze, tj. wyłączniki nadprądowe oraz wyłącznik mocy z wyzwalaczem
wzrostowym należy zainstalować zgodnie z zasadami określonymi w PN i BN. Parametry techniczne
wszystkich nowych urządzeń powinny być dostosowane do wartości znamionowych napięcia sieci
oraz prądu zasilania. Aparaty po zamontowaniu należy odpowiednio oznakować. Użyte materiały
muszą posiadać wymagane dopuszczenia, aprobaty, certyfikaty lub deklaracje.
5.4. Montaż kabli i przewodów
Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
właściwych materiałów spełniających PN. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez
ściany, stropy i itp. powinny być chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiałami
ognioochronnymi odbudowującymi wytrzymałość ogniową tych elementów. Użyte materiały muszą
posiadać wymagane dopuszczenia, aprobaty, certyfikaty lub deklaracje. Przewody powinny być
oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Połączenia między przewodami oraz między przewodami i
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innym wyposażeniem powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny
styk. Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały pogorszone
projektowane warunki chłodzenia. Przewody elektryczne układać w sposób zgodny z PN i PT pod
tynkiem oraz w listwach instalacyjnych.
6. Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Przedstawiciela Inwestora.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Przedstawiciela Inwestora. Ogólne
zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne”. Celem kontroli jest stwierdzenie
osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie instalacji elektrycznych
wewnętrznych obiektu.
6.2. Instalacja elektryczna.
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować:
- ilość i rodzaj zainstalowanych materiałów i urządzeń z PT i przedmiarem robót
- zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją
techniczną, normami i dokumentami dopuszczającymi do obrotu.
- poprawność działania zainstalowanych urządzeń
- poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany
- pomiar impedancji izolacji instalacji elektrycznej
- pomiar skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym
- sprawdzenia załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła
- pomiar natężenia oświetlenia ogólnego oraz ewakuacyjnego
- prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji
- spełnienia dodatkowych zaleceń inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby
poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny
niezgodności.
7. Obmiar robót.
W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu
częściowych lub końcowych obmiarów robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających
(roboty, których weryfikacja w zakresie ilości i jakości po zabudowaniu nie będzie możliwa).
8. Odbiór robót.
Roboty podlegają zasadom odbioru robót końcowych. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót
podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 8.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- instalacje podtynkowe
8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów
wymienionych w ST-00.00 „Wymagania ogólne”:
- dziennik budowy (wewnętrzny)
- projektową dokumentację powykonawczą
- protokóły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i oprzewodowania
- protokóły z dokonanych pomiarów
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- pomiary natężenia oświetlenia
- protokoły odbioru robót zanikających
- certyfikaty na urządzenia i wyroby
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń. W przypadku
stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robót poprawkowych, które Wykonawca
zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Inwestora.
9. Podstawa płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne"
10. Przepisy.
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca
bezpieczeństwo.
Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa.
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa.
Ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa.
Ochrona przed obniżeniem napięcia.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa.
Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa.
Zastosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed
porażeniem prądem elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepięciami.
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa.
Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrona przed prądem
przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Dobór środków w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania
izolacyjnego i łączenia.
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
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PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń
przetwarzania danych.
PN-91/E-05010 Zakres napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomu
ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych.
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.
PN-84/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i portowych
oraz
dworców
i środków transportu publicznego.
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na
napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe
0,6/1kV.
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe.
Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.
PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 KV.
PN-EN 60598-02 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. (zestaw norm)
PN-IEC 12464-1:2003 Światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy – miejsca pracy we wnętrzach
PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. (zbiór norm)
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.
PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Gniazda
wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A.
PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego.
PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na
napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1)
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.
PN-IEC 60364 –7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiór norm)
PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.
PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia.
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-84/O-79101 Opakowania transportowe. Odporność na uszkodzenia mechaniczne opakowań o
masie zawartości powyżej 150 kg. Wymagania i badania.
PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.
EN 50131-1: 2006 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 1: Wymagania
ogólne PN-E-08390-1:1996 Systemy alarmowe -Terminologia.
PN-EN 50130-5: 2002 Systemy alarmowe - Część 5: Próby środowiskowe.
PN-EN 50130-4: 2002 Systemy alarmowe - Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna - Norma dla
grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych, pożarowych,
włamaniowych
i osobistych.
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PN-93/E-08390/22: 1993 Systemy alarmowe - Włamaniowe systemy alarmowe - Ogólne wymagania i
badania czujek. PN-EN 50131-1: 2002 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania - Część 1:
Wymagania ogólne.
9.2. Inne dokumenty
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poprawkami.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr75; 2002).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
z późniejszymi zmianami.
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz.
U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – cz. V Instalacje
elektryczne – wyd. COBR Elektromontaż.
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