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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH - WYMAGANIA OGÓLNE
1.1.

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót budowlanych wykonywanych przy realizacji zadania pn.: „REMONT
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDZISZEWICACH”, ul. J. Ch. Paska, działka nr
ewid. 637, Budziszewice.

1.2. Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania,
Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagań technicznych, określających
warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty
budowlane.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem:
•
•

•

przetargowym, określającym zakres czynności i robót umożliwiającym prawidłowe
ustalenie ceny przy opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczącego w przetargu,
umownym, stanowiącym załącznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do
umowy podpisanej przez zamawiającego i wykonawcę (oferenta, który wygrał
przetarg),
wykonawczym, obowiązującym z innymi dokumentami wykonawcę i nadzór
zamawiającego przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze robót.

1.3 Podstawy formalne stosowania specyfikacji technicznej.
Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepisów zawartych w:
•

•

Prawie zamówień publicznych ustawie o zamówieniach publicznych (jednolity
tekst: Dz. U. nr 119 z 1998 r., poz. 773, art. 17 ust. 1), stwierdzającej, że w
odniesieniu do robót budowlanych przedmiot zamówienia określa się na podstawie
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130,
poz. 1389), ustalającym, że podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego jest
m. in. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

1.4 Zakres robót.
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania wspólne dla
wszystkich rodzajów robót budowlanych niezbędnych do wykonania zadania pn.
„REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDZISZEWICACH”, ul. J. Ch. Paska,
działka nr ewid. 637, Budziszewice.
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W ramach w/w zadania przewidziano wykonanie następujących robót budowlanomontażowych:
- rozbiórka ścian murowanych,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- montaż ścianek działowych z g-k na konstrukcji z kształtowników metalowych
- wykonanie tynków wewnętrznych,
- montaż sufitów podwieszanych z g-k na ruszcie systemowym wraz z izolacją z
wełny mineralnej i paroizolacją,
- malowanie ścian i sufitów,
- wykonanie okładzin ściennych i posadzki z płytek ceramicznych,
- posadzki z paneli podłogowych
- montaż podbitki zadaszenia balkonu
- wykonanie warstw wykończeniowych płyty balkonowej
- ocieplenie ścian wnęki balkonowej metodą lekką mokrą
- montaż balustrady metalowej na balkonie,
- montaż instalacji c.o. wraz z osprzętem – podejścia pod grzejniki, montaż
grzejników c.o.
- montaż elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z montażem armatury.

1.5 Określenia podstawowe,
Określenia podstawowe używane w niniejszym opracowaniu są podstawowymi
pojęciami i terminami budowlanymi używanymi powszechnie w języku technicznym,
Prawie Budowlanym, Polskich Normach oraz publikacjach Ośrodka Wdrożeń
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” Sp. z o.o. „Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, a w szczególności ilekroć jest
mowa o:
1.5.1. obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlą stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.5.2. budynku — należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.
1.5.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — należy przez to rozumieć budynek
wolno stojący albo budynek a zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej,
służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego z
powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
1 .5.4. budowli — należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolno
stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków,
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów,
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pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów
składających się na całość użytkową.
1.5.5. obiekcie małej architektury — należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w
szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i lane obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,
huśtawki, drabinki, śmietniki.
1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki,
a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe powłoki
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.5.7. budowie — należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takie odbudową, rozbudową, nadbudową obiektu budowlanego
1.5.8. robotach budowlanych — należy przez to rozumieć budowę, a także prace
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu
budowlanego.
1.5.9. remoncie — należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
1.5.10. urządzeniach budowlanych — należy przez to rozumieć urządzenia techniczne
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod śmietniki.
1.5.11. terenie budowy — należy przez to rozumieć przestrzeń w której prowadzone są
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane — należy przez to
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego,
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.5.13. pozwoleniu na budowę — należy przez to rozumieć decyzję administracyjną
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
1.5.14. dokumentacji budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokóły odbiorów
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji
obiektów metodą montażu — także dziennik montażu.
1.5.15. dokumentacji powykonawczej — należy przez to rozumieć dokumentację budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.5.16. terenie zamkniętym — należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.
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b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu
górniczego.
1.5.17. aprobacie technicznej — należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną
wyrobu. stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.5.18. właściwym organie — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
właściwości.
1.5.19. wyrobie budowlanym — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną część użytkową.
1.5.20. organie samorządu zawodowego — należy przez to rozumieć organy określone w
ustawie a dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 22001 -. Nr 5, poz. 42 a późn. zm.).
1.5.21. obszarze oddziaływania obiektu — należy przez to rozumieć teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.5.22. opłacie — należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez
właściwy organ.
1.5.23. drodze tymczasowej (montażowej) — należy przez to rozumieć drogę specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane
na czas ich wykonywania przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.5.24. dzienniku budowy — należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie
wykonywania robót.
1.5.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.5.26. rejestrze obmiarów — należy przez to rozumieć — akceptowaną przez Inspektora
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robot w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.5.27. laboratorium — należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań prób
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów
prowadzonych robot.
1.5.28. materiałach — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne
wytwarzano jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót,
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
1.5.29. odpowiedniej zgodności — należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone — z
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące
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1.5.31.
1.5.32.

1.5.33.

1.5.34.

1.5.35.

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną
będącą autorem dokumentacji projektowej.
rekultywacji — należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowane i
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robót budowlanych.
przedmiarze robót — należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
części obiektu lub etapie wykonania — należy przez to rozumieć część obiektu
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji technicznoużytkowych możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót,
1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4
1.6.5

1.6.6

1.6.7
1.6.8

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją jak również poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią podstawę do
wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności w ustaleniach
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności: 1. Projekt, 2
Specyfikacja, 3 Inne dokumenty. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub
uchybień w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu powinien niezwłocznie
powiadomić inspektora nadzoru.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z
projektem i specyfikacją techniczną,
W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą
zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót i będą miały wpływ na niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy,
Wykonawca musi zabezpieczyć teren budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i bezpieczeństwa zarówno dla
pracowników jak i użytkowników przestrzeni publicznej.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w
cenę umowną.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót
wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót
wszystkie przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
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1.6.9
1.6.10
1.6.11

1.6.12
1.6.13
1.6.14

1.7.

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym na skutek
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych przepisów dotyczących
BHP.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej i
wody zlokalizowanych na terenie inwestycji,
Ekipy wykonawcy będą mogły przebywać na terenie posesji przez wszystkie
robocze dni tygodnia w godzinach uzgodnionych z zarządcą budynku.
Transport z wykorzystaniem podwórka będzie mógł się odbywać w godzinach
uzgodnionych z zarządcą obiektu.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów,

1.7.1 Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
wytwarzania zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania
specyfikacji technicznej w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w specyfikacjach
technicznych.

1.7.2 Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

1.7.4 Wariantowe zastosowanie materiałów.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują
możliwość zastosowania różnych materiałów do wykonywania poszczególnych
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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1.8.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany
do robot powinien być zgodny a ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji i projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w
takich dokumentach sprzęt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma
być utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie on zgodny z
normami, ochroną środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca
dostarczy
inspektorowi
nadzoru
kopie
dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nie może być później zmieniany bez
jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące
zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robót.
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i
pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne
powinny być specjalnie oznaczone.
Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obsługujące poszczególne maszyny lub urządzenia powinny odpowiednio
wcześniej być przeszkolone.

1.9.

Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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1.10. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projektu
organizacji robót i zaleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na piśmie przez inspektora nadzoru.

1.11. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości i obmiaru.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości w którym
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacją.

1.12. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót.
1.12.1. Kontrola jakości robót - zasady kontroli jakości robót, badania i pomiary
(sposób i częstotliwość), ocena wyników badań.
1.12.1.1.

Program zapewnienia jakości.

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienie jakości, w którym
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacją techniczną.
Program ten powinien zawierać:
- Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia
poszczególnych prac
- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
- System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót,
- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (odpowiednie
laboratorium),
- Sposób oraz formę gromadzonych wyników badań i proponowany sposób
przekazywania ich inspektorowi nadzoru
- Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi.
- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
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Sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość pobierania próbek,
legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

1.12.1.2.

Zasady kontroli jakości robót,

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając w to personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania
próbek i badań materiałów i robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
1.12.1.3.

Próbki, badania i pomiary

Próbki powinny być 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.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystąpieniem do badań i pomiarów Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania
wynik zostanie pisemnie przedstawiony inspektorowi nadzoru do akceptacji.
1.12.1.4.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia jedynie te wyroby i materiały, które:
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98)
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą,
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeżeli nie są obięte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które
spełniają wymogi specyfikacji technicznej,
- znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA
z 1998r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez
SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,
określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone.
-

1.12.1.5.

Dokumenty budowy

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie.
Dokumenty laboratoryjne – dzienniki, deklaracje zgodności lub certyfikaty
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne
wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie
12

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i w związku z
powyższym powinny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru.
Pozostałe dokumenty:
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
1.12.2. Obmiar robót - zasady obmiaru robót, jednostka obmiarowa,
Ogólne zasady obmiaru robot:
Obmiar robot będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru w zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.
Wydruki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie określonym w umowie.

Zasady określania ilości robót i materiałów.
Zasady określania ilości robot podane są w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót
będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać
ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom specyfikacji. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
1.12.3. Odbiór robót - zasady odbioru robót, odbiór robót zanikających i ulegających
zakryciu, odbiór częściowy, końcowy i ostateczny,
Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym
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odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi cząstkowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie
jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji
ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem
Inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór częściowy
Odbiór cząstkowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiór ostateczny (końcowy)
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie „Dokumenty do odbioru ostatecznego”.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających ulegających zakryciu oraz odbiorów
częściowych, a 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
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poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i specyfikacji 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.
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:
1. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
2. recepty i ustalenia technologiczne,
3. książki obmiarów (oryginał).
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze
specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości (PZJ),
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacją techniczną i
programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń (jeżeli dotyczy).
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.
Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z
usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiór ostateczny robót”.

1.13. Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
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− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy
wliczać podatku VAT.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ST-01
Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe
i demontażowe
1.

Wstęp.
1.1
Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych
występujących przy realizacji zadania pn. : „REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W
BUDZISZEWICACH”, ul. J. Ch. Paska, działka nr ewid. 637, Budziszewice.

1.2
Zakres stosowania Specyfikacji.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3
Zakres robót objętych specyfikacją.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie rozbiórek i demontaży występujących przy realizacji zadania wymienionego w pkt
1.1.
1.4
Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z wytycznymi
projektowymi Inwestora SST i poleceniami Inżyniera.
2.
Materiały.
Dla robót wg ST-1 materiały nie występują.
3.
Sprzęt.
Do rozbiórek i demontaży może być użyty dowolny sprzęt zgodny z wymaganiami ogólnymi wobec
sprzętu.
4.
Transport.
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony
ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
5.
Wykonanie robót.
5.1
Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i demontażowych należy:
- strefę remontu w budynku ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- zabezpieczyć istniejące uzbrojenie budynku i elementy wyposażenia
5.2
Roboty demontażowe
- demontaż stolarki okiennej
Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć w miejsce uzgodnione
z Inwestorem.
5.3
Roboty rozbiórkowe.
rozebranie elementów ścian murowanych wskazanych
w projekcie
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. nr 47 póz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

rozbiórkowych. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rękawami w sposób
zabezpieczający przed uszkodzeniem.
6.
Kontrola jakości robót.
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5.
7.
Obmiar robót.
Jednostką obmiarową jest odpowiednio m2 lub m3 rozbieranych i demontowanych elementów.
8.
Odbiór robót.
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających,
9.
Podstawa płatności.
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10.
Uwagi szczegółowe.
Ilość robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie tylko na podstawie decyzji Inspektor nadzoru.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.
ST-02
Montaż stolarki okiennej i drzwi balkonowych z PCV.
1.

Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót w zakresie montażu stolarki okiennej i drzwi balkonowych przy realizacji zadania pod
nazwą: „REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDZISZEWICACH”, ul. J. Ch. Paska,
działka nr ewid. 637, Budziszewice.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych specyfikacją.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu montaż stolarki okiennej i drzwi balkonowych z PCV przy remoncie świetlicy wiejskiej w
Budziszewicach, ul. J. Ch. Paska, działka nr ewid. 637, Budziszewice..
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inwestora
2. Materiały.
Okna i drzwi balkonowe z PCV
Wg instrukcji producenta oraz wymogów określonych w dokumentacji
technicznej.
Składowanie elementów.
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w sposób zabezpieczający
przed uszkodzeniem. Należy ściśle przestrzegać instrukcji dotyczącej przechowania i transportu
wszystkich wyrobów zgodnie z zaleceniami producentów.
3. Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru
4. Transport.
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu
zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone elementy drzwiowe po zamontowaniu lub utrata
stateczności. Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu.
Sposób składowania wg pkt.2,
5.

Wykonanie robót.
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Montaż nowej stolarki okiennej i drzwi balkonowych z PCV.
Przed przystąpieniem do zamówienia stolarki należy sprawdzić wymiary otworów okiennych i
drzwiowych z natury.
Stolarkę należy mocować ściśle wg instrukcji producentów. Uszczelnienie ościeży należy
wykonać z elastycznej masy uszczelniającej lub pianką poliuretanową dostosowaną do
warunków atmosferycznych. Ustawienie okien i drzwi sprawdzić w pionie i poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości elementu,
nie więcej niż 3mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
- 2mm przy długości przekątnej do 1m,
- 3mm przy długości przekątnej do 2m,
- 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m.
Zamocowaną stolarkę należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających
związki należy dokładnie zamknąć.
6. Kontrola jakości robót.
Badanie materiałów użytych do wyrobów stolarki okiennej i drzwiowej z PCV należy
przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez
producentów, stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami
państwowymi. Badania gotowych elementów powinny obejmować sprawdzenie wymiarów,
wykończenia powierzchni, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania urządzeń
ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. Badanie jakości
wbudowania powinno obejmować sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem
równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, sprawdzenie
działania części ruchomych, stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z
dokumentacją, inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości
wykonania robót lub wskazane przez Inwestora w umowie z Wykonawcą. Wszystkie roboty
związane z wymianą stolarki okiennej i drzwi balkonowych podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki okiennej i drzwi balkonowych wraz z
okuciami i zamkami umożliwiającymi właściwe działanie elementów. Wielkości obmiarowe
określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności podane w punktach 5 i 6.
9. Podstawa płatności.
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w m2 wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
dostarczenie gotowych elementów okien i drzwi, osadzenie ich w przygotowanych otworach z
uszczelnieniem, obróbką ościeży i ewentualnym dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną
naprawę powstałych uszkodzeń.
Dla całości robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta
przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofercie)- cena ryczałtowa.
10.
Przepisy związane.
10.1. Normy.
PN-B-100S5:2001
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania ogólne.
PN-72/B-10180
Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-05000
Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-87/B-06200
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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10.2. Inne dokumenty.
Aprobaty techniczne i instrukcje producentów montowanej stolarki.
Ustawa z dnia 7 lipca I994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, póz.
2016;
z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, póz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, póz.
1360,
z późniejszymi zmianami).
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.
ST-03
Montaż drzwi wewnątrzlokalowych i zewnętrznych.
1.

Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót w zakresie montażu stolarki drzwiowej przy realizacji zadania pn. „REMONT
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDZISZEWICACH”, ul. J. Ch. Paska, działka nr ewid. 637,
Budziszewice.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych specyfikacją.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej przy remoncie świetlicy wiejskiej
w Budziszewicach, ul. J. Ch. Paska, działka nr ewid. 637, Budziszewice.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inwestora
2. Materiały.
Drzwi wewnętrzne płytowe i drzwi zewnętrzne (prowadzące na klatkę schodową).
Wg instrukcji producenta oraz wymogów określonych w dokumentacji
technicznej.
Składowanie elementów.
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku
warstwach w odległości nie mniejszej niż Im od czynnych grzejników i zabezpieczyć przed
uszkodzeniem. Należy ściśle przestrzegać instrukcji dotyczącej przechowania i transportu
wszystkich wyrobów zgodnie z zaleceniami producentów.
3. Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru
4. Transport.
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu
zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem
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lub utrata stateczności. Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po
podłożu. Sposób składowania wg pkt.2,
5. Wykonanie robót.
Montaż nowej stolarki drzwiowej
Przed przystąpieniem do wykonania drzwi należy sprawdzić wymiary otworów drzwiowych z natury.
Stolarkę drzwiową należy mocować ściśle wg instrukcji producentów. Uszczelnienie ościeży należy
wykonać z elastycznej masy uszczelniającej lub pianką poliuretanową dostosowaną do warunków
atmosferycznych. Ustawienie drzwi sprawdzić w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od plonu
powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości drzwi, nie więcej niż 3mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
- 2mm przy długości przekątnej do 1m,
- 3mm przy długości przekątnej do 2m,
- 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m.
Zamocowaną stolarkę należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone elementy drzwiowe po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć.

6.

Kontrola jakości robót.

Badanie materiałów użytych do wyrobów drzwi należy przeprowadzić na podstawie załączonych
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producentów, stwierdzających zgodność z wymaganiami
dokumentacji i normami państwowymi. Badania gotowych elementów powinny obejmować sprawdzenie
wymiarów, wykończenia powierzchni, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania urządzeń
ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. Badanie jakości
wbudowania powinno obejmować sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości,
pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie
uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, sprawdzenie działania części ruchomych, stan i wygląd
wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją, inne, których sprawdzenie komisja odbioru
uzna za niezbędne dla jakości wykonania robót lub wskazane przez Inwestora w umowie z Wykonawcą.
Wszystkie roboty związane z wymianą stolarki drzwiowej podlegają odbiorowi.

7.

Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami, okuciami i
zamkami. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności podane w punktach 5 i 6.
9. Podstawa płatności.
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w sztukach wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
dostarczenie gotowych elementów drzwi, osadzenie ich w przygotowanych otworach z
uszczelnieniem, obróbką ościeży i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i
wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.
Dla całości robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta
przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofercie) – cena ryczałtowa
10.
Przepisy związane.
10.1. Normy.
PN-B-100S5:2001
Stolarka budowlana. Okna t drzwi. Wymagania ogólne.
PN-72/B-10180
Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-05000
Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-87/B-06200
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
10.2. Inne dokumenty.
Aprobaty techniczne i instrukcje producentów drzwi.
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Ustawa z dnia 7 lipca I994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, póz.
2016;
z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, póz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, póz.
1360,
z późniejszymi zmianami).
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.
ST - 04
Ścianki działowe z płyt kartonowo-gipsowych.

1. Wstęp
1.1
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych przy realizacji
zadania pn. „REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDZISZEWICACH”, ul. J. Ch. Paska,
działka nr ewid. 637, Budziszewice.
1.2
Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3
Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem ścianek działowych z płyt kartonowogipsowych przy remoncie świetlicy wiejskiej w Budziszewicach, ul. J. Ch. Paska, działka nr
ewid. 637, Budziszewice.
- montaż ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych systemowych.
1.4
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją przetargową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiały
ścianki działowe
- profile konstrukcji stalowej nośne,
- płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997;
- izolacja dźwiękowa z wełny mineralnej,
- zaprawa gipsowa wg instrukcji
producenta
3.
Sprzęt
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zgodnie z wymogami
określonymi w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania Ogólne.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas
transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności. Płyty gipsowe układać w pomieszczeniach suchych na poziomym podłożu. Płyty
przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo. Przy składowaniu należy zwrócić
uwagę na nośność podłoża. Transport profili stalowych typowymi środkami transportu.
5. Wykonanie robót
kolejność prac: ścianki działowe
- wytyczenie przebiegu ścianki,
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- mocowanie profili nośnych U do ścian i stropu,
- ułożenie profili C,
- pokrycie pierwszej strony ściany,
- ułożenie instalacji wewnętrznej i wypełnienie ścianki wełną mineralną,
- pokrycie drugiej strony ściany,
- szpachlowanie i wzmacnianie złączy i narożników,
- impregnowanie powierzchni,
- usunięcie pozostałości po montażu i wyczyszczenie zabrudzeń
zasady wykonywania robót:
ścianki działowe
Wyznaczyć przebieg ściany i za pomocą poziomicy i łaty nanieść przebieg ściany na
otaczającą zabudowę i strop. Profile przyłączeniowe UW mocuje się do ścian i stropów
przy pomocy uniwersalnych elementów mocujących rozmieszczonych co 100cm. Pod
profilami należy ułożyć warstwę izolacji uszczelniającej w postaci taśmy. Na otaczających
ścianach połączenie uzyskuje się przy pomocy profilu ew. Profile słupkowe muszą być włożone
w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5cm.
Profil słupkowy wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile
słupkowe rozmieszczać w odległości co 60cm od siebie, otwartą stroną w kierunku montażu,
pokrycie pierwszej strony ściany zaczyna się całą szerokością płyty - 120cm. W razie potrzeby
pod płytę układać paroizolację z folii polietylenowej. Płytę przykręcać do profilu w odstępach co
25cm. Tak wykonana ściana przygotowana jest do zaszlachtowania fug, połączeń i wgłębień po
wkrętach. Na zaszpachlowaną powierzchnie płyty GK nanosi się warstwę materiału
gruntującego. Poprzez gruntowanie wyrównuje się zróżnicowaną nasiąkliwość kartonu i masy
szpachlowej. Przed dalszą obróbką powierzchni i malowaniem materiał gruntujący musi być
suchy.
6. Kontrola jakości robót
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:
- stan i wygląd ścian i sufitów pod względem równości, pionowości,
spoziomowania i sztywności,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i osadzenia elementów,
- uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami
Prace powinny odpowiadać zasadom określonym w punkcie 5.
7. Obmiar robót
ścianki działowe
jednostką obmiarową jest 1m2 wykonanego elementu
8. Odbiór robót
ścianki działowe
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:
- stan i wygląd ścian pod względem równości, pionowości, spoziomowania i sztywności,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i osadzenia elementów,
- uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami
9. Podstawa płatności
Płaci się za 1m2 wykonanej ścianki, który obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiałów,
- przygotowanie powierzchni,
- wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń,
- zamocowanie rusztu,
- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- wykonanie otworów w ścianach dla osadzenia stolarki,
- wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją,
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- uporządkowanie stanowiska po robotach,
- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób.
Dla całości robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie)-cena ryczałtowa.

10.
Przepisy związane
10.1 Normy
PN-B-79406:i997, PN-B-79405:i997
Płyty gipsowo-kartonowe
10.2 Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót - tom I.
Instrukcje montażu producenta.
Atesty ITB oraz PZH użytych materiałów
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, póz.
2016;
z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, póz.
1360,
z późniejszymi zmianami).
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Szczegółowa Specyfikacja techniczna
ST - 05
Tynki
1. Wstęp
1.1
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tynków przy realizacji zadania pn.: „REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W
BUDZISZEWICACH”, ul. J. Ch. Paska, działka nr ewid. 637, Budziszewice.
1.2
Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3
Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie uzupełnień tynków wewnętrznych przy remoncie świetlicy wiejskiej w
Budziszewicach, ul. J. Ch. Paska, działka nr ewid. 637, Budziszewice.
1.4
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją przetargową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1
Woda (PN-EN 1008:2004)
do przygotowania zapraw stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora;
niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2.
piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek średnioziarnisty 0,5-l,0mm, piasek gruboziarnisty l,0-2,0mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
średnioziarnisty.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie
0,5mm.
2.3
zaprawy budowlane cem. – wap.
- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej,
- przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie,
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,
- do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany,
- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C,
- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć
jednolitą i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych; skład
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objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzęt
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub utratą stateczności.
5.
Wykonanie robót
5.1 Ogólne zasady wykonywania tynków
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie
niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W
niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków zabezpieczających, zgodnie z wytycznymi wykonywania robót budowlanomontażowych w okresie obniżonych temperatur". Zaleca się chronić świeżo wykonywane
tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w
czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą.
5.2 Przygotowanie podłoży
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie sucha
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3 Wykonywanie tynków trójwarstwowych
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Gładź należy
nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy
cementowo-wapienne tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.
6. Kontrola jakości robót
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7.
Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8.
Odbiór robót
8.1
Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2. Należy podłoże
oczyścić i zmyć wodą.
8.2
Odbiór tynków
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od
linii prostej - nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej
2m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego - nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż
4mm
w pomieszczeniu,
- poziomego - nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.)
Niedopuszczalne są następujące wady:
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- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów
soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
9.
Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- ustawienie i rozbiórką rusztowań,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- siatkowanie bruzd,
- reperację tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
Dla całości robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjęta
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie)- cena ryczałtowa.
10.

Przepisy związane
10.1
Normy
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych.
10.2
Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, póz.
2016; z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, póz.
1360, z późniejszymi zmianami).
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Szczegółowa Specyfikacja techniczna
ST - 06
Sufity podwieszane z płyt kartonowo-gipsowych na konstrukcji metalowej wraz
z izolacją z wełny mineralnej.
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych w ramach realizacji zadania pn.:
„REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDZISZEWICACH”, ul. J. Ch. Paska, działka nr
ewid. 637, Budziszewice.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
 Wykonanie sufitów z płyt gipsowo – kartonowych w pomieszczeniach świetlicy
wiejskiej w Budziszewicach.
– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie
sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej.
– Okładziny objęte niniejszą SST kształtują formę architektoniczną danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
– „Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana
jest do wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada
nadruk z symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:
roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych
zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,
procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i
kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy,
aprobaty technicznej instrukcje, ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji
technicznej zawierające dane opisujące przed-miot i wymagania jakościowe wykonania
okładzin.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”.
31

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

2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne” pkt 2
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych
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Ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego
Warunki techniczne dla sufitu podwieszanego podano w dalszej części SST
Pod płytami gipsowo-kartonowymi należy umieścić izolację z wełny mineralnej gr. 20 cm
oraz paroizolację z folii.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
pkt 3
3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach
dystansowych.
Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą
stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym,
a zarazem płaskim podkładzie.
Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na
drugi.
4.3. Transport
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów musi się odbywać w sposób
zapewniający ich właściwy stan techniczny.
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych
plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5
mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm.
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka
widłowego najmniej udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie
z widłami. W przypadku przewożenia mniejszych ilości płyt stosuje się inne środki transportu
zapewniające ochronę przed opadami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5
5.2. Warunki przystąpienia do robót
– Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
– Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i
odpadów.
– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż
+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność
względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.
– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
33

5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
5.3.1. Tyczenie rozmieszczenia płyt
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać
o paru podstawowych zasadach:
– styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),
– przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest,
aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
– przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
– ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt,
należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o
szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),
– styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,
– jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa,
to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o
jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.
5.3.2. Kotwienie rusztu
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać
warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że
jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego
obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę.
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące
konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe w betonowane na etapie formowania stropu,
kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego
obciążenia.
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie
antykorozyjne.
5.3.3. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5
mm. Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej
wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być
mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:
– mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów
nośnych rusztu,
– mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich
dłuższymi krawędziami. Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:
– do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,
– do profili stalowych blachowkrętami.
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5.3.4. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubość płyty
(mm)

Kierunek
mocowania

12,5

poprzeczny
podłużny
poprzeczny
podłużny

15,0

poprzeczny

9,5

Dopuszczalna rozpiętość
między elementami nośnymi
(mm)
420
320
500
420
550

5.4. Sufity na ruszcie stalowym
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne
firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą.
Opis ogólny
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD
27x28x0,6.
Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia,
dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do
konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony (sto-pień obniżenia
sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy
łączników krzyżowych (60/60) – gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża.
Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio
mocowanych do stropów.
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników
krzyżowych (60/60). W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych
opiera się między półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian.
Grubość płyty
gipsowokartonowej (mm)

Dopuszczalna
odległość między
wieszakami (mm)

9,5
12,5
15

850
850
850

Dopuszczalna
odległość w
warstwie głównej
(mm)
1250
1250
1000

Dopuszczalna
odległość w
warstwie głównej
(mm
420
500
550

Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych.
6. Kontrola jakości
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6
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6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PNB-79405
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”.
W szczególności powinna być oceniana:
– równość powierzchni płyt,
– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
– wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
– wilgotność i nasiąkliwość,
– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.
6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7.
Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię okładzin oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian
surowych na płaszczyznę poziomą.
7.3. Wielkości obmiarowe okładzin określa się na podstawie przedmiaru robót z
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych.
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z przedmiarem robót, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodność z przedmiarem robót,
b. rodzaj zastosowanych materiałów,
c. przygotowanie podłoża, montaż ocieplenie z wełny i paroizolacji
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
e. wichrowatość powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o
kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z
wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn
powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi
suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania
(w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku
powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni
są podane w poniższej tabeli.
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Odchylenie powierzchni
suchego tynku od
płaszczyzny i od
chylenia krawędzi od
linii prostej
Nie większa niż 2 mm i
w liczbie nie większej
niż 2 na całej długości
łaty kontrolnej o
długości 2 mb

Odchylenia powierzchni i krawędzi od
kierunku
pionowego

poziomego

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

Nie większe niż 2
mm na 1 mb i
ogółem nie więcej
niż 3 mm na całej
powierzchni
ograniczonej
ścianami, belkami
itp.

Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w
dokumentacji
Nie większe niż 2
mm

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość
m2 powierzchni sufitu według ceny jednostkowej, która obejmuje:
 dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,
– przygotowanie podłoża,
– montaż izolacji z wełny mineralnej gr. 20 cm,
– montaż paroizolacji,
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
 dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych:
a) na rusztach z kształtowników metalowych
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i
dopasowaniem,
 dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe):
– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,
– szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,
– zabezpieczenie spoin taśmą papierową,
– szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.
Dla całości robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie)-cena ryczałtowa.
10. Przepisy związane
10.1.Normy
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.
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PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i
sufitów podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z
o.o., Szarbków 73, 28-400 Pińczów. Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowokartonowych w budownictwie” – wydanie IV – Kraków 1996
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ST – 07
Malowanie ścian i sufitów

1.
Wstęp
1.1
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót malarskich ścian i sufitów przy realizacji zadania pn.: „REMONT ŚWIETLICY
WIEJSKIEJ W BUDZISZEWICACH”, ul. J. Ch. Paska, działka nr ewid. 637, Budziszewice.
1.2
Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3
Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie i odbiór robót malarskich ścian i sufitów przy remoncie świetlicy wiejskiej
w Budziszewicach, ul. J. Ch. Paska, działka nr ewid. 637, Budziszewice.
1.4
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją przetargową, SST ł poleceniami Inżyniera.
2.
Materiały
2.1
Farby budowlane gotowe
Farby, niezależnie od ich rodzaju, powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne akrylowe
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
dopuszczeniaprzez ITB.
2.3
Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie
zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie
podaje inaczej/ na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się
wykonanie powłoki malarskiej. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie
należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1, mydło szare, stosowane do gruntowania
podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.
3.
Sprzęt
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4.
Transport
Farby pakowane wg pkt.2.5 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5.
Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W ciągu 2 dni
pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może

spaść poniżej +1°C W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych
powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych.
5.1 Przygotowanie podłoży
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powierzchni, powinno być naprawione bez
wypełnienia ubytków zaprawą cem.-wap. Powierzchnie powinny tyć oczyszczone z kurzu i
brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.; powierzchnie metalowe powinny być
oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO- 8501-1:1996, dla danego
typu farby podkładowej
5.2 Gruntowanie
- przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego
rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczona wodą w stosunku 1:3-5;
- przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem;
5.3 Wykonywanie powłok malarskich
- powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących
i dezynfekujących, powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni, barwa
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam, powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug,
plam i śladów pędzla;
- powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia,
powłoki powinny mieć jednolity połysk, przy malowaniu wielowarstwowym należy na
poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.
6.
Kontrola jakości robót
6.1 powierzchnie do malowania
kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować
sprawdzenie:
- wyglądu powierzchni
pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne,
- wsiąkliwości
należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody -ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 sęk
- wyschnięcia podłoża,
-czystości
6.2 roboty malarskie
- badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: dla
farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach;
- badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższe) od +5°C przy wilgotności
powietrza niniejszej od 65%;
- badania powinny obejmować sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności
barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z
odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
7.
Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie
przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.
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8.

Odbiór robót
8.1 odbiór podłoża
zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt.5, jeżeli odbiór
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem
oczyścić.
8.2 odbiór robót malarskich
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej
jakości wykonania;
- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru;
- sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie;
- sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym
narzędziem powłoki od podłoża;
- sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
9.
Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa
się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.
Dla całości robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjęta
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie) – cena ryczałtowa.
10. Przepisy związane
10.1
Normy
PN-C-Si9il:l997
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
10.2
Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, póz.
2016; z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (to.U. z 2004r., Nr 92, poz.881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, póz.
1360, z późniejszymi zmianami).
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ST - 08
Okładziny z płytek ceramicznych – ściany, posadzki i schody

1.
Wstęp
1.1
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin ściennych i posadzek z płytek
ceramicznych przy realizacji zadania pn.: „REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W
BUDZISZEWICACH”, ul. J. Ch. Paska, działka nr ewid. 637, Budziszewice.
1.2
Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3
Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem okładzin ściennych i posadzek z
płytek ceramicznych przy remoncie świetlicy wiejskiej w Budziszewicach, ul. J. Ch. Paska,
działka nr ewid. 637, Budziszewice.
Zakres robót:
– wyrównanie i wzmocnienie podłoża,
– licowanie ścian płytkami ceramicznymi w łazience,
– ułożenie posadzek z płytek ceramicznych (łazienka i balkon) oraz okładziny schodów płytkami
ceramicznymi typu gres,
1.4
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją przetargową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.
Materiały
Ogólne wymagania wobec materiałów zostały określone w STWiORB – Wymagania Ogólne.
Wymagania szczegółowe:
1. Do wykonania okładzin z płytek ceramicznych na ścianach - wykładziny, kleje, masy
wygładzające, gruntowniki, itp. odpowiadające celowi zastosowania, normom państwowym
lub świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W tym konkretnym
przypadku należy zastosować płytki o kolorystyce i wzornictwie odpowiadającym preferencją
Inwestora, gat. I, oraz kleje i zaprawy spoinujące zgodne z zaleceniami producenta płytek.
2. Do wykonania posadzek z płytek typu gres (wykładziny, kleje, masy wygładzające,
gruntowniki, itp.) odpowiadające celowi zastosowania, normom państwowym lub
świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W tym konkretnym przypadku
należy zastosować płytki typu gres o kolorystyce i wzornictwie odpowiadającym preferencją
Inwestora, gat. I oraz kleje i zaprawy spoinujące zgodne z zaleceniami producenta płytek. Na
balkonie należy zastosować gresy mrozoodporne.
3. Do wygładzania powierzchni podkładu powinny być stosowane masy wygładzające
zapewniające należytą przyczepność do podkładu, krótki czas wysychania i twardnienia oraz
nie powodujące obniżenia właściwości wytrzymałościowych podkładu.
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4. Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni podkładów powinny być niepalne i
nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiałów wykończeniowych.
3.
Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB – Wymagania Ogólne.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i
warunków wykonywanych robót.
4.
Transport
Transport, zgodnie z Warunkami Ogólnymi STWiORB. Materiały można przewozić krytymi
środkami transportu warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i
zawilgoceniem. Przewożone materiały muszą być rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.
5.
Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB – Wymagania Ogólne.
5.2. Wymagania podstawowe.
1. Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.
Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w
czasie wiązania i twardnienia zaprawy.
2. Materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót.
3. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc.
5.3. Zakres robót przygotowawczych
Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy
klejowe, piaszczące i łuszczące się warstwy zapraw.
Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin.
W celu właściwego przygotowania podłoża należy je wyrównać poprzez uzupełnienie posadzki
cementowej lub tynku i wzmocnić gruntem.
Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2% dla betonu.
5.3. Zakres robót zasadniczych
Okładziny z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym
podłożu. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem oraz
rodzajem 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 płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą
przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny gr. 5 mm. Spoiny wypełnia się zaprawą do
spoinowania. Na ścianach ułożyć cokolik z ciętych płytek podłogowych o wys. 7 cm.
Stopnie obłożyć płytką schodową z antypoślizgową krawędzią na stopnicy.
6.
Kontrola jakości robót
6.1. Badania materiałów
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane do
wykonywania robót oraz dokonać oceny podkładów.
6.2. Badania materiałów
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości materiałów oraz ich zgodność z SST i
dokumentacja projektową.
6.2. Ocena podkładów
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności,
- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, zachowanie projektowanych spadków itp.
6.3.Badanie wykonania posadzki
6.3.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
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Badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.
6.3.2. Sprawdzenie prawidłowości powierzchni posadzki
Badania należy przeprowadzić przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunku
dwumetrowej łaty kontrolnej. Odchylenia stanowiące prześwity między łatą i posadzką należy
zmierzyć z dokładnością do 1mm. Sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub
określonej wyznaczonym spadkiem wykonuje się za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i
poziomicy. Odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. Nie powinno ono przekraczać
na całej długości i szerokości posadzki ±5 mm.
6.3.3. Sprawdzenie połączenia okładzin z podkładem.
Badanie należy wykonać przez naciskanie.
6.3.4. Sprawdzenie wykończenia posadzki i cokołów, okładzin ściennych
Badanie należy wykonać przez oględziny.
7.
Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni okładzin. Ilość robót określa się na podstawie
przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.
8.
Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB – Wymagania Ogólne.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.3. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót okładzinowych
Przed przystąpieniem do wykonania posadzki należy sprawdzić:
- temp. pomieszczeń,
- temp. zewnętrzną (balkon)
- wilgotność podkładu;
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej :
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub
niezgodności wykonania robót z zamówieniem.
9.
Podstawa płatności
9.1. Ogólne zasady płatności podano w STWiORB – Wymagania Ogólne.
9.2. Należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej Specyfikacji technicznej.
Dla całości robó™ podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjęta
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie) – cena ryczałtowa.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
lastrykowych
PN – 75/B – 10121 Okładziny z płytek ściennych, ceramicznych, szkliwionych
PN – EN – 87/1991 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje,
klasyfikacja, właściwości i znakowanie
PN-63/B-10145
Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych paneli. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty
Certyfikaty, aprobaty i atesty dopuszczające do stosowania materiały stosowane na budowie.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ST - 09
Posadzki z paneli podłogowych

1.
Wstęp
1.1
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
oraz odbioru robót wykładzinowych z paneli podłogowych we wskazanych pomieszczeniach
przy realizacji zadania pn.: „REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDZISZEWICACH”,
ul. J. Ch. Paska, działka nr ewid. 637, Budziszewice.
1.2
Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:
- ułożenie paneli podłogowych we wskazanych w projekcie pomieszczeniach - montaż podłogi
tzw. pływającej
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i
sposobów oceny podłoży, wykonanie paneli podłogowych, oraz ich odbiory.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
2.
Materiały
Ogólne wymagania wobec materiałów zostały określone w STWiORB – Wymagania Ogólne.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót panele podłogowej powinny mieć:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych
Rodzaje materiałów
2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Panele powinny odpowiadać następującym normom:
PN-EN 167:1997 – Panele podłogowe
Rodzaj paneli podłogowych i ich parametry techniczne:
- klasa ścieralności AC3
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- grubość 7 mm
- kolor i cechy estetyczne – do uzgodnienia z Inwestorem
2.2. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
- środki ochrony paneli
- środki do usuwania zanieczyszczeń,
- środki do konserwacji paneli
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
3.
Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB – Wymagania Ogólne.
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomnice,
- gąbki do mycia i czyszczenia,
4.
Transport
Transport, zgodnie z Warunkami Ogólnymi STWiORB. Materiały można przewozić krytymi
środkami transportu warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i
zawilgoceniem. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na
paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
5.
Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB – Wymagania Ogólne.
5.2. Warunki przystąpienia do robót.
1) Roboty wykładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
2) Wykonane wykładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem
i przewiewem.
5.3. Wykonanie paneli podłogowych
5.3.1. Podłoża pod panele
Powierzchnia podkładu powinna być bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek
starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami
antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5
mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.
5.3.2. Wykonanie paneli
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować panele według wymiarów, gatunku i
odcieni oraz rozplanować sposób układania paneli.
6.
Kontrola jakości robót
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i paneli badaniom powinny
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały – panele, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w
dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i
aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania
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robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości,
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrową łatę,
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki badań powinny być akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania paneli i okładzin z
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie
technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości maty podkładowej oraz innych robót
„zanikających".

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące paneli i okładzin
6.4.1. Prawidłowo wykonana podłoga z paneli powinna spełniać następujące wymagania:
- cała powierzchnia paneli powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem
- cała powierzchnia pod panelami powinna być wypełniona gąbką grubość warstwy j powinna
być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni paneli od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie
powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości
posadzki

7.
Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni okładzin. Ilość robót określa się na podstawie
przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.
8.
Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB – Wymagania Ogólne.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem paneli i okładzin elementem ulegającym zakryciu są
podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i
okładzinowych.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszego opracowania.
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w pkt. 5.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i
okładzinowych.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9.
Podstawa płatności
9.1. Ogólne zasady płatności podano w STWiORB – Wymagania Ogólne.
9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej i dokumentacji przetargowej.
Dla całości robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjęta
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie) – cena ryczałtowa.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i panele. Pobieranie próbek i warunki odbioru
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania.
Terminologia.
10. 2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady 1990 rok.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ST - 10
Montaż podbitki zadaszenia balkonu

1.
Wstęp
1.1
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
oraz odbioru robót związanych z montażem podbitki zadaszenia balkonu przy realizacji
zadania pn.: „REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDZISZEWICACH”, ul. J. Ch.
Paska, działka nr ewid. 637, Budziszewice.
1.2
Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:
- podbitki zadaszenia balkonu w świetlicy wiejskiej w Budziszewicach.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i
sposobów oceny wykonanie podbitki zadaszenia balkonu oraz ich odbiory.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
2.
Materiały
Ogólne wymagania wobec materiałów zostały określone w STWiORB – Wymagania Ogólne.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót materiały powinny mieć:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania (np. impregnaty).
Podbitkę należy wykonać z desek na ruszcie drewnianym.
2.1. Drewno
Stosować drewno sosnowe. Tarcica bez sęków.
Do celów konstrukcyjnych należy dobierać drewno o możliwie równoległym do krawędzi
układzie włókien i możliwie małej liczbie sęków.
Drewno klasy C-35.
Wilgotność 10-15%.
Krzywizna podłużna
- płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm
- boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm
5 mm – dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 6% szerokości.
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości.
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe,
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odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.
2.2. Tarcica
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
- w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
- w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
- w grubości: do +1 mm lub do –1 mm
d) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
- dla łat o grubości do 50 mm:
§ w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości
§ w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
2.4. Łączniki
2.4.1. Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.4.2. Śruby
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.4.3. Nakrętki:
Należy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.4.4. Podkładki pod śruby
Należy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.4.5. Wkręty do drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.5. Impregnaty do drewna
Należy stosować środki:
- środki do ochrony przed grzybami i owadami,
- środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem,
- środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
2.6. Powłoki końcowe do drewna
Stosować można barwne lakiery, bejce, bejcolakiery.
2.7. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.7.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.
2.7.2. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych
w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od
podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.
2.7.3. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach
w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem
czynników atmosferycznych.
2.8. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację
Inżyniera.
3.
Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB – Wymagania Ogólne.
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem:
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- piłami do przycinania elementów,
- sprzętem pomocniczym.
4.
Transport
Transport, zgodnie z Warunkami Ogólnymi STWiORB. Materiały można przewozić krytymi
środkami transportu warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i
zawilgoceniem.
5.
Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB – Wymagania Ogólne.
5.2. Montaż podpitki.
5.2.1. Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm.
5.2.2. Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami.
Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek.
5.2.3. Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony.
6.
Kontrola jakości robót
Ocenie będzie podlegać prawidłowość wykonania robót (geometrii i technologii), połączeń
elementów, ogólna estetyka wykonania robót.
7.
Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni okładzin. Ilość robót określa się na podstawie
przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.
8.
Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB – Wymagania Ogólne.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
dały wyniki pozytywne.
9.
Podstawa płatności
9.1. Ogólne zasady płatności podano w STWiORB – Wymagania Ogólne.
9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej i dokumentacji przetargowej.
Dla całości robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjęta
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie) – cena ryczałtowa.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
- PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
- PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla
drewna okrągłego i tarcicy.
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
- PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
- PN-C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania.
- PN-D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia.
- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
- PN-D-01012 Tarcica. Wady.
- PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i oznaczenia.
- PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych właściwości. Terminologia i
symbole.
- PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia
ataku biologicznego. Postanowienia ogólne.
- PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ST - 11
Wykonanie tynków cienkowarstwowych ścian wnęki balkonowej

1.
Wstęp
1.1
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
oraz odbioru robót związanych z wykonaniem tynków cienkowarstwowych ścian wnęki
balkonowej przy realizacji zadania pn.: „REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W
BUDZISZEWICACH”, ul. J. Ch. Paska, działka nr ewid. 637, Budziszewice.
1.2
Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy
wykonywaniu wyprawy elewacyjnej tynkiem cienkowarstwowym akrylowym w kolorze
ustalonym z Inwestorem.
Zakres robót wynikający z dokumentacji budowlanej obejmuje również:
- przygotowanie powierzchni ścian do nałożenia wyprawy tynkarskiej z wyrównaniem
nierówności powierzchni ścian
- wyrównanie płaszczyzny ścian, szpachlowanie klejem z zatopieniem siatki z włókna (dwie
warstwy) oraz wykonaniem wyprawy elewacyjnej
- wykonanie i montaż nowych parapetów okiennych z blachy powlekanej grubości 0,55mm
w kolorze ustalonym z Inwestorem / z wywinięciem 5 cm poza ścianę z wykonaniem wylewki
pod parapety (nie dopuszcza wykonania parapetów okiennych łączonych z kawałków blach);
- zabezpieczenie wszystkich krawędzi wypukłych poziomych i pionowych w tym krawędzi
ościeży okiennych i drzwi wejściowych kątownikiem aluminiowym perforowanym z siatką;
- wykonanie wzmocnienia powierzchni ścian parteru budynku dodatkową warstwą siatki ( 2
warstwy siatki);
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów wykonanych robót
oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową ,Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru.
2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2.
- Siatka zbrojona z włókna szklanego
- Zaprawa klejowa
- Tynk akrylowy zewnętrzny w kolorze ustalonym z Inwestorem
3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.3
4. Transport.
Ogólne zasady dotyczące transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów musi się odbywać w sposób
zapewniający ich właściwy stan techniczny.
Wykonanie robót
52

5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB – Wymagania Ogólne.
5.1.1 Przy wykonywaniu prac należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego a w
szczególności :
- wszelkie materiały wchodzące muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i
instrukcjami technicznymi produktów
- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie
powinna być niższa niż +5 st.C. a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie
powinna być niższa niż +8st.C. zapewnia to odpowiednie warunki wiązania
- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi ( deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr),
zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć
5.2 Przygotowanie podłoży.
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających
przyczepność materiałów wykończeniowych.
Przygotowanie podłoża:
- oczyścić z kurzu i pyłu za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza lub zmyć wodą
pod ciśnieniem ( stosować ciśnienie max. 200 barów )
- ewentualne nierówności wyrównać zaprawą tynkarską lub wyrównawczą
- wykwity oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym
roztworem
5.3 Gruntowanie podłoża
W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować
odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy
systemu.
5.4 Warstwa zbrojona.
Na ściany nałożyć zaprawę lub masę klejącą i rozprowadzić ją równomiernie pacą ze stali
nierdzewnej tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od
przeciętnego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast nałożyć siatkę
zbrojącą i zatopić w niej przy użyciu pacy nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca
powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Grubość
warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określoną przez producenta systemu.
5.5 Tynk cienkowarstwowy akrylowy.
Po nałożeniu masy podkładowej wykonać tynk cienkowarstwowy zgodnie z zaleceniami
producenta.
6. Kontrola jakości robót.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiORB –Wymagania Ogólne.
6.1 Badania.
Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane w systemach ociepleń przy kontroli
odchyleń powierzchni i krawędzi traktować jak tynk kat. III.
6.2 Ocena wizualna wyglądu.
Wykończona powierzchnia zbrojona powinna charakteryzować się brakiem miejscowych
wypukłości i wklęsłości stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle
rozproszonym z odległości > 3 m. Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym lub
ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.
6.3 Kontrola dostarczonych na budowę materiałów:
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów,
dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej i jakościowej.
6.4 Kontrola międzyoperacyjna
Kontrola międzyoperacyjna obejmuje prawidłowość :
- przygotowania podłoża: czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, czy
dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym
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- wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki
zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej,
równości, sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.
- równość powierzchni należy przyjąć :
 Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3mm i w liczbie
nie większej niż 3 na łacie kontrolnej długości 2,00m.
 Odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na 1m i
nie więcej niż 30mm na całej wysokości budynku
 Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej
wysokości kondygnacji – 10mm
 Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości
budynku
 Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego
promienia nie powinno być większe niż 7mm.
7. Obmiar robót.
Tynki ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w
stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany,
dolnej krawędzi gzymsu, lub górnej krawędzi tynku .
8. Odbiór robót.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB – Wymagania Ogólne.
8.2 Badania w/g pkt.6 należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót.
W przypadku stwierdzenia odchyleń, Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych.
Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym
z Inspektorem.
9.
Podstawa płatności
9.1. Ogólne zasady płatności podano w STWiORB – Wymagania Ogólne.
9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej i dokumentacji przetargowej.
Dla całości robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjęta
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie) – cena ryczałtowa.
10. Przepisy związane
10.1 Normy i dokumenty związane.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie , tekst jednolity –
aktualizacja z dnia 27.05.2004
ETAG 004 – Wytyczne dla Europejskich Aprobat Technicznych – „Złożone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami technicznymi” Dz. Urz. WE C212 z dnia 6.09.2002
ZUAT15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem styropianu
jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania
aprobat technicznych ITB , Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUAT15/V.04/2003 „Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem styropianu
jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania
aprobat technicznych ITB , Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUAT 15/VIII.07/2003 – „Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne” Zalecenia udzielania aprobat
technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.
PN-70/B-10100(wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ST - 12
Wykonanie warstw wykończeniowych płyty balkonowej

1.
Wstęp
1.1
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
oraz odbioru robót związanych z wykonaniem warstw wykończeniowych płyty balkonowej
przy realizacji zadania pn.: „REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDZISZEWICACH”,
ul. J. Ch. Paska, działka nr ewid. 637, Budziszewice.
1.2
Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie posadzki płyty balkonowej wraz z montażem izolacji przeciwwilgociowej z papy
na lepiku w dwóch warstwach, izolacji cieplnej z płyt styropianowych gr. 5 cm oraz wykonaniem
wylewek z zaprawy cementowej pod płytki ceramiczne .
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarem
robót, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiały
2.1. Zastosowane materiały.
Zaprawa cementowa z gotowych mieszanek lub przygotowywana na placu budowy
Papa izolacyjna na lepiku na zimno
Płyty styropianowe gr. 5 cm
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. Transport
Ogólne zasady dotyczące transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów musi się odbywać w sposób
zapewniający ich właściwy stan techniczny.
5. Wykonanie robót
5.1. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi
technologicznymi producenta.
5.2. Opis ogólny.
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1. Warstwy wykończeniowe płyty balkonowej należy wykonać zgodnie z projektem, który
powinien określać m.in. rodzaj posadzki, grubość poszczególnych warstw, klasę, wielkości
spadków, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
2. Podkład pod posadzki powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie nie niższą niż:
– 10 MPa.
3. Należy ze szczególną dokładnością wykonać izolację przeciwwilgociową z papy, zachowując
właściwe zakłady poszczególnych warstw zgodnie z obowiązującymi normami.
4. W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokości
szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:
a) izolacyjne:
- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku,
- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,
- w miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające,
- wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje
posadzki,
b) przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6m., przy czym powierzchnia pola
zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać:
- 36m2 przy posadzkach z betonu zwykłego,
- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych;
mniejsze od podanych odstępu szczelin przeciwskurczowych należy stosować wszędzie tam,
gdzie trzeba liczyć się z większym skurczem, np. na wolnym powietrzu.
Posadzki powinny być zbrojone z zastosowaniem siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w
środku grubości posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia określa dokumentacja projektowa.
5.3.Wykonanie posadzek cementowych.
1. Temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum +5oC.
2. Podłoże lub podkład powinny by ć trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej,
z podziałem na szczeliny dylatacyjne.
3. Posadzki związane z podkładem powinny być układane metodą „świeże na świeże”
4. Mieszankę posadzki należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.
5. Wykonana posadzka powinna być, przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie
powinna być udostępniana do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni
powinna być chroniona przed mrozem.
6. Kontrola jakości
Kontrola jakości powinna obejmować:
– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami i niniejszą ST,
– sprawdzenie wykonania podkładu,
– sprawdzenie poprawności wykonania posadzki i izolacji.
7. Obmiar robót
Posadzki i izolacje oblicza się w m2.
Zarówno Inspektor nadzoru jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia
dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości żądanie wykonawcy musi być na piśmie.
8. Odbiór robót
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:
– po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,
– podczas układania podkładu,
– po całkowitym stwardnieniu podkładu.
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:
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– jakości zastosowanych materiałów,
– prawidłowości ułożenia kolejnych warstw,
– grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
– równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu,
– prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie.
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować:
– ocenę zgodności wyglądu wykonanej posadzki z dokumentacją techniczną,
– jakości zastosowanych materiałów,
– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku
budowy.
Odbiór posadzki powinien obejmować:
1. Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z przedmiarem robót.
2. Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań).
3. Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w
dzienniku budowy.
4. Odbiór posadzki:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,
- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,
- badania prostoliniowości i pomiarów odchyleń z dokładnością do 1mm, a szerokości
szczelin szczelinomierzem,
- oględziny wykończenia posadzki i cokołów,
Powierzchnia posadzki powinna być równa i powinna stanowić powierzchnię poziomą lub o
określonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywać nierówności powierzchni mierzonych
jako prześwity między dwumetrową łatą kontrolną a posadzką większych niż 3mm. Odchylenia
powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż +/-5
mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie powinny powodować zaniku założonego w
projekcie spadku.
9. Podstawa płatności
Roboty przy wykonywaniu podkładu płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
która zawiera:
– zakup materiałów,
– transport na miejsce składowania na placu budowy,
– transport do miejsca wykonywania prac,
– oczyszczenie i izolację podłoża,
– wykonanie posadzki cementowej,
– usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń,
– uprzątniecie zakresu robót.
Dla całości robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie)- cena ryczałtowa.
10. Przepisy związane
-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.”
-Polskie normy:
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ST – 13
Balustrady metalowe

1.
Wstęp
1.1
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem balustrad z metalu na balkonach przy realizacji
zadania pn.: „REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDZISZEWICACH”, ul. J. Ch.
Paska, działka nr ewid. 637, Budziszewice.
1.2
Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3
Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie i odbiór balustrad z metalu na balkonach przy realizacji zadania pn.:
„REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDZISZEWICACH”, ul. J. Ch. Paska, działka nr
ewid. 637, Budziszewice.
1.4
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją przetargową, SST ł poleceniami Inżyniera.
2.
Materiały
Do wykonania balustrad należy użyć kształtowników metalowych zamkniętych, h=90 cm.
Mocowanie poprzez podstawy stalowe.
3.
Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót..
4.
Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB – Warunki Ogólne.
5.
Wykonanie robót
Przed zamówieniem balustrady u producenta wykonawca winien zmierzyć rzeczywiste wymiary
z natury.
Elementy powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta ślusarki zaakceptowana
przez Inspektora nadzoru. Balustrady powinny być wykonane ze szczególna starannością, która
wpływa bezpośrednio na estetykę elementu. Wszystkie elementy w balustradach muszą być
szczególnie starannnie zespawane, wyrównane i oszlifowane oraz pomalowane.
6.
Kontrola jakości robót
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Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z
wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.
Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia
powierzchni, połączeń konstrukcyjnych.
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i
spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
7.
Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest mb elementów zamontowanych.
8.
Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót wg zasad ujętych w STWiOR – Wymagania
Ogólne.
9.
Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość mb zamontowanych balustrad. Ilość robót określa się na podstawie
przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w
naturze.
Dla całości robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie)- cena ryczałtowa.
10. Przepisy związane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, póz.
2016; z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (to.U. z 2004r., Nr 92, poz.881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, póz. 1360,
z późniejszymi zmianami).
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.
ST – 14
Roboty z zakresu instalacji wewnętrznych
1.

Wstęp.
1.1
Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót w zakresie przeróbek instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i c.o.
występujących przy realizacji zadania pn.: „REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W
BUDZISZEWICACH”, ul. J. Ch. Paska, działka nr ewid. 637, Budziszewice.
1.2
Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3
Zakres robót objętych specyfikacją.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie rozbudowy instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i c.o. Instalacje należy
wykonać w dowiązaniu do istniejącej części instalacji.
W skład tych robót wchodzi:
- montaż rurociągów,
- montaż armatury,
- montaż urządzeń (grzejniki c.o.),
- badania instalacji,
1.4
Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.
1.5
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora, oraz z art 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane,
„Warunkami technicznymi wykonanie i odbioru sieci wodociągowych" COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe".
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienie zaprojektowanych materiałów - w
przypadku niemożności ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych l użytkowych instalacji, a
Jeśli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne,
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nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy
realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
2.
Materiały.
Do wykonania robót z zakresu instalacji sanitarnych mogą być stosowane wyroby producentów
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. Odbiór techniczny materiałów powinien być
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
przewody
- instalacja wodociągowa wykonana będzie z rur stalowych ocynkowanych,
- instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych z PVC,
- dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez
widocznych
wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.
armatura
instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę
wypływową o podwyższonym standardzie
grzejniki
zgodne z zaleceniami Inwestora.
3.
Sprzęt.
Należy stosować sprzęt zgodnie z zaleceniami producenta, zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. 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.
4.
Transport.
Materiały należy transportować zgodnie z zaleceniami producenta.
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
rury
rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości; kształtki
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach; podczas transportu, przeładunku i
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia
elementy wyposażenia
transport elementów wyposażenia do „białego montażu'' powinien odbywać się krytymi
środkami;
zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta; elementy wyposażenia
należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych.
armatura
dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność, armaturę należy
składować w magazynach zamkniętych.
5.

Wykonanie robót.
5.1
Montaż rurociągów
- rurociągi stalowe łączone będą poprzez lutowanie lutem bezołowiowym,
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- przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy muru),
- przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia,
papiery i inne elementy); rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
- kolejność wykonania robót: wyznaczenie miejsca ułożenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie
uchwytów, przecinanie rur, założenie tulei ochronnych, ułożenie rur z zamocowaniem
wstępnym,
wykonanie połączeń
- w miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych
połączeń,
przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, wolną przestrzeń miedzy
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem
termoplastycznym, wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu
przewodu,
długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu, przejścia przez przegrody
określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą
odpowiednich tulei zabezpieczających,
- przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co
najmniej co 3,0m dla rur o średnicy 15-20mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być
zastosowany co najmniej jeden uchwyt,
- na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje.
5.3
Montaż armatury i osprzętu
montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
5.4
Badania i uruchomienie instalacji
instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji musi być
poddana próbie szczelności,
- instalacje należy dokładnie odpowietrzyć,
jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić
dla każdego zładu oddzielnie,
- z próby szczelności należy sporządzić protokół.
6.
Kontrola jakości robót.
Określone w punkcie 5.
- każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości
producenta,
- wynikł przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zostały spełnione; jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzić badania ponownie.
7.
Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest:
- wykonanie instalacji - mb ułożenia rur, który obejmuje wszystkie niezbędne czynności
- armatura – szt. zamontowanego elementu,
- wyposażenie – kpl.- montowanego elementu
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
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8.
Odbiór robót
Określone w punkcie 5.
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Tom n. Instalacje sanitarne i
przemysłowe". W stosunku do poniższych robót należy przeprowadzić odbiory
miedzyoperacyjne:
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
- bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego
odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w
trakcie wykonywania robót,
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- zgodność wykonanie z dokumentacją projektową
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia
usterek,
- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupełnienia)
- protokoły badań szczelności instalacji*
9.
Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w mb (rurociągi), kompletach (wyposażenie)
oraz sztukach (armatura) wg ceny jednostkowej, która obejmuje wszystkie czynności opisane
w punkcie 5.
Dla całości robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie)- cena ryczałtowa.

10.
Przepisy związane.
Ustawy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, póz.
2016;
z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 20XMr., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, póz. 1360,
z późniejszymi zmianami).
Inne:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych- tom II.
Instalacje sanitarne i przemysłowe''. Arkady, Warszawa 1988.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych" COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.
- Instrukcje producenta.
-Atesty ITB oraz PZH użytych materiałów
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