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ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna - „Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych
wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w
ramach zadania: „REMONT BUDYNKU GARAśU NA TERENIE BOISKA LKS ZABEŁKÓW”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikację techniczną jako dokument przetargowy i umowny naleŜy stosować w zleceniu i wykonaniu
robót opisanych w punkcie 1.1.
Integralną część opracowania stanowi Przedmiar Robót.
1.3. Zakres robót objętych ST
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami
technicznymi, stanowiącymi integralną część dokumentacji dla poszczególnych rodzajów robót. Roboty,
których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umoŜliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnych z
pkt. 1.1. W zakres prac dotyczących niniejszego zadania wchodzą:
• roboty rozbiórkowe:

•

•

•

•

•

−

demontaŜ bramy, drzwi oraz okien stalowych,

−

rozebranie ogniomuru,

−

rozebranie pokrycia dachu z papy,

−

rozebranie wylewki cementowej,

−

rozebranie zasypki izolacyjnej stropodachu z ŜuŜla paleniskowego,

−

wywóz materiałów z rozbiórki na wskazane przez Inwestora składowisko prawa pęknięć

roboty murarskie:
−

zamurowanie otworów po bramie i oknach,

−

wymurowanie nowych ścianek kolankowych,

−

przemurowanie komina z cegły klinkierowej,

−

wymurowanie ścianek działowych

konstrukcje drewniane dachowe:
−

wykonanie więźby dachowej na stropie ze ścianą kolankową,

−

ołacenie połaci dachu

pokrycia dachowe:
−

pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną, mocowaną wkrętami do łat drewnianych,

−

wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej,

−

montaŜ rynien dachowych z PCW

stolarka i ślusarka budowlana:
−

osadzenie ościeŜnic stalowych drzwiowych,

−

montaŜ skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,

−

montaŜ drzwi zewnętrznych, stalowych z ościeŜnicami,

−

montaŜ okien z PCW z podokiennikami (parapetami) wewnętrznymi i zewnętrznymi,

okładziny z płyt gipsowo – kartonowych:
−

•

wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie metalowym

roboty tynkowe:
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−

wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych na zamurowaniach i ścianach kolankowych,

−

wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych na istniejącym tynku cyklinowanym, po
uprzednim zmyciu i zagruntowaniu podłoŜa,

•

roboty malarskie
−

malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową.

1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1.

obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowę stanowiącą całość techniczno - uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2.

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

1.4.3.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym – naleŜy przez to rozumieć budynek wolno stojący
albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielna całość, w którym dopuszcza się
wydzielenie nie więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uŜytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej
budynku.

1.4.4.

budowli – naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową.

1.4.5.

obiekcie małej architektury – naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki.
1.4.6.

tymczasowym obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałość technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7.

budowie – naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a takŜe odbudowe, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego.

1.4.8.

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

1.4.9.

remoncie – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących
bieŜącej konserwacji.
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1.4.10. urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.11. terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – naleŜy przez to rozumieć
tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do
wykonywania robót budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowę – naleŜy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa
obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w
miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montaŜu – takŜe dziennik montaŜu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej – naleŜy przez to rozumieć dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamkniętym – naleŜy 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,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18. właściwym organie – naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektonicznobudowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
właściwości określonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna
całość uŜytkową.
1.4.20. organie samorządu zawodowego – naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z
dnia15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. opłacie – naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszona przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montaŜowej) – naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.24. dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
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1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszącą ustawowa odpowiedzialność za prowadzona budowę.
1.4.26. rejestrze obmiarów – naleŜy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru
ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium – naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne
do przeprowadzania niezbędnych badan i prób związanych z ocena jakości stosowanych
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.28. materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak
równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodności – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie – naleŜy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będącą
autorem dokumentacji projektowej.
1.4.32. rekultywacji – naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót
budowlanych.
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno -uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i
przekazania do eksploatacji.
1.4.34. ustaleniach technicznych – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień (Dz. Urz. Nr 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – dokumentacja opracowana przez projektanta
lub dostawce urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub
współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących
ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest
równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami
działania tych organizacji.
1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
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ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.
1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia
robót.
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało
się
obowiązkowe
z
dniem
20
grudnia
2003
r.
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,
upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie
określony w przepisach).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektowa:
a) dostarczoną przez Zamawiającego,
b) sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3.

Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa i
SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od
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których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektowa lub SST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.
1.5.4.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony
w cenę umowna.
1.5.5.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
b) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:

1.5.6.

−

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

−

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

−

moŜliwością powstania poŜaru.

Ochrona przeciwpoŜarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
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Zamawiającego.
1.5.8.

Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
6.5. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie
postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
6.6. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem
eksploatacji złoŜa.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
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proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek złoŜa.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.
6.7. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
6.8. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębię terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
6.9. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
7. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego
uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe
być później zmieniany bez jego zgody.
8. TRANSPORT
8.5. Ogólne wymagania dotyczące transportu
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
8.6. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
9. WYKONANIE ROBÓT
9.5. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
−

projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,

−

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

−

projekt organizacji budowy,

−

projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).

9.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1.

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

5.2.2.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.

5.2.3.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych.

5.2.4.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania
robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
−

organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

−

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

−

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

−

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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−

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,

−

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

−

wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

−

sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

−

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

−

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

−

sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku,
gdynie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych
materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewniona moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe,
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albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia kontroli zapewniona
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów
i robót z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),
2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
a. Polską Normą lub
b. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1.] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
•

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

•

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

•

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

•

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

•

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

•

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

•

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

•

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, czesiowych i ostatecznych
odbiorów robót,

•

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

•

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

•

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

•

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,

•

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

•

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzał,

•

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

•

inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2.] KsiąŜka obmiarów
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych
w kosztorysie lub w SST.
[3.] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru.
[4.] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
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f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5.] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu
na Ŝyczenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej (przedmiarze robót).
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli uradzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady waŜenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.
Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

-15-

Projekt: REMONT BUDYNKU GARAśU NA TERENIE BOISKA LKS ZABEŁKÓW

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1.

Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa
w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach umowy.
8.4.2.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne),
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3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych
robót właścicielom urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji (pogwarancyjny) będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy)
robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
•

robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

•

wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,

•

wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

•

koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

•

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1.

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,
(c) opłaty/dzierŜawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i
drenaŜu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Zamawiający.

9.2.5.

SPOSÓB ROZLICZENIA – ZGODNIE Z USTALENIAMI ZAWARTYMI W UMOWIE NA
ROBOTY BUDOWLANE

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.

Ustawy

−

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z późn. zm.).

−

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

−

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

−

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

−

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.
zm.).

−

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.
zm.).

−

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2.

Rozporządzenia

−

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

−

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

−

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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−

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

−

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

−

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno -uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

−

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

−

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie
w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3.

Inne dokumenty i instrukcje

−

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

−

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

−

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek BadawczoRozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST-01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych i demontaŜowych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych dla zadania:
„REMONT BUDYNKU GARAśU NA TERENIE BOISKA LKS ZABEŁKÓW”.
1.2. Zakres robót objętych ST
• demontaŜ bramy, drzwi oraz okien stalowych,
•

rozebranie ogniomuru,

•

rozebranie pokrycia dachu z papy,

•

rozebranie wylewki cementowej,

•

rozebranie zasypki izolacyjnej stropodachu z ŜuŜla paleniskowego,

•

wywóz materiałów z rozbiórki na wskazane przez Inwestora składowisko

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2
2.2. Materiały pochodzące z rozbiórki
Złom stalowy, szkło, papa, gruz ceglany, gruz betonowy, gruz po skuciu tynków, ŜuŜel paleniskowy.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3
3.2. Sprzęt stosowany
•
łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna,
•
oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.4
4.2. Wybór środków transportu
Samochód cięŜarowy dostawczy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, taczki
4.3. Miejsce składowania materiałów z rozbiórki
Materiały z rozbiórki naleŜy odwieźć na składowisko odpadów komunalnych w Tworkowie.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.3. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST " Wymagania ogólne", pkt.5
5.4. Warunki wykonania robót
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie, przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych naleŜy bezwzględnie
przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Zgodnie z "Warunkami wykonania Robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6. polega na
sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagroŜeń na miejscu.
7. OBMIAR ROBÓT
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Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Robót podanymi w ST "Wymagania
Ogólne" pkt.7.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne" pkt. 8
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Obowiązują zapisy podane w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
•

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 póz. 93 z późniejszymi zmianami.
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ST-00.02 ROBOTY MUROWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
murowych dla zadania: „REMONT BUDYNKU GARAśU NA TERENIE BOISKA LKS ZABEŁKÓW”.
1.2. Zakres robót objętych ST
• zamurowanie otworów po bramie i oknach,
•

wymurowanie nowych ścianek kolankowych,

•

przemurowanie komina z cegły klinkierowej,

•

wymurowanie ścianek działowych

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0 kg
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyŜej 6mm nie moŜe przekraczać dla
cegły – 10% cegieł badanych.
Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 24%.
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
3
Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm
Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do –15°C i odmra Ŝania – brak
uszkodzeń po badaniu.
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne
cegły nie rozpadła się.

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
•
•
•
•
•
•
•

Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne
cegły nie rozpadła się na kawałki; moŜe natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie.
Ilość cegieł nie spełniających powyŜszego wymagania nie powinna być większa niŜ:
–2
–3

na 15 sprawdzanych cegieł
na 25 sprawdzanych cegieł
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–5

na 40 sprawdzanych cegieł.

2.2.2. Cegła klinkierowa pełna (do przemurowania komina ponad dachem)
2.2.3. Bloczki lekkie z betonu komórkowego (na ścianki działowe)
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement:

ciasto wapienne:

piasek

1

:

1

:

6

1

:

1

:

7

1

:

1,7

:

5

cement:

wapienne hydratyzowane:

piasek

1

:

1

:

6

1

:

1

:

7

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement:

ciasto wapienne:

piasek

1

:

0,3

:

4

1

:

0,5

:

4,5

cement:

wapienne hydratyzowane:

piasek

1

:

0,3

:

4

1

:

0,5

:

4,5

•

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

•

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

Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od
chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
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Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3
3.2. Sprzęt stosowany
•
roboty moŜna wykonywać przy pomocy dowolnego sprzętu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.4
4.4. Wybór środków transportu
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.3. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST " Wymagania ogólne", pkt.5
5.4. Warunki wykonania robót
Wymagania ogólne:
a) Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
b) W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 1 cegły
naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych.
c) Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów
wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe.
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze
polewać lub moczyć w wodzie.
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
f)
Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C.
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
Mury z cegły pełnej:
Spoiny w murach ceglanych.
– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm,
a minimalna 10 mm,
– 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie
naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15%
całkowitej liczby cegieł.
a) JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy
przestrzegać zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości
róŜniącej się więcej niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne.
.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie:
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• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
–
–
–
–

wymiarów i kształtu cegły,
liczby szczerb i pęknięć,
odporności na uderzenia,
przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Robót podanymi w ST "Wymagania
Ogólne" pkt.7.
Jednostką obmiaru dla robót murowych jest:
• m³ dla zamurowań otworów, murów ogniowych, przemurowań kominów,
• m² dla ścianek działowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne" pkt. 8.
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
9.

dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Obowiązują zapisy podane w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996

Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.

PN-EN 197-1:2002

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego uŜytku.

PN-B-30000:1990

Cement portlandzki.

PN-88/B-30001

Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003

Cement murarski 15.
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PN-88/B-30005

Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020

Wapno.

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259

Beton komórkowy.
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ST-00.03 KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianej dachu dla zadania: „REMONT BUDYNKU GARAśU NA TERENIE

BOISKA LKS ZABEŁKÓW”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie i montaŜ konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
•

wykonanie i montaŜ konstrukcji dachowej,

•

przybicie łat pod blachę trapezową,

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST 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 dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.

MATERIAŁY

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.
Preparaty do nasycania drewna naleŜy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.
Dla robót stosuje się drewno klasy K27 według następujących norm:
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniŜsza
tabela.
Oznaczenie

Klasy drewna
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Zginanie
Rozciąganie wzdłuŜ włókien
Ściskanie wzdłuŜ włókien
Ściskanie w poprzek włókien
Ścinanie wzdłuŜ włókien
Ścinanie w poprzek włókien

K27
27
0,75
20
7
3
1,5

K33
33
0,75
24
7
3
1,5

K33
do 1/4
do 1/4
do 7%

K27
1/4 do 1/2
1/4 do 1/3
do 10%

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady
Sęki w strefie marginalnej
Sęki na całym przekroju
Skręt włókien
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:
a) głębokie
b) czołowe
Zgnilizna
Chodniki owadzie
Szerokość słojów
Oblina

1/3
1/1

1/2
1/1
niedopuszczalna
niedopuszczalne
4 mm
6 mm
dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4
szerokości lub długości

Krzywizna podłuŜna
a) płaszczyzn

30 mm – dla grubości do 38 mm
10 mm – dla grubości do 75 mm

b) 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, odchylenia
w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niŜ:
–
–

dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
– w długości:

do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
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– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
– w grubości:

do +1 mm lub do –1 mm

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) 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

• dla łat o grubości powyŜej 50 mm:
–

w szerokości:

+2 mm i –1 mm dla 20% ilości

–

w grubości:

+2 mm i –1 mm dla 20% ilości

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3
mm i –2 mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3 mm i –2
mm.
2.2. Łączniki
2.2.1. Gwoździe
NaleŜy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.2.2. Śruby
NaleŜy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakrętki:
NaleŜy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podkładki pod śruby
NaleŜy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkręty do drewna
NaleŜy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stoŜkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
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2.2.6. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 r.
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłoŜu utwardzonym lub
odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoŜa nie
powinna być mniejsza od 20 cm.
2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna naleŜy składować w oryginalnych opakowaniach w
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników
atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację
Inspektora nadzoru.
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektora
nadzoru.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektora nadzoru wpisem
do dziennika budowy.
3.

SPRZĘT
Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać dowolnego sprzętu.
–
–

sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoŜarowymi,
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru.
4.

TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3.

5.

WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
5.2. Więźba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów naleŜy stosować wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny róŜnić się od projektowanych
więcej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:
–

w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

–
–
–

w długości elementu do 20 mm
w odległości między węzłami do 5 mm
w wysokości do 10 mm.

5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku
odizolowane jedną warstwą papy.
5.3. Belki stropowe
5.3.1. Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
5.3.2. Dopuszcza się następujące odchyłki:
–

w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm

–

w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości.

5.3.3. Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niŜ co 2.5 m.
5.3.4. Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami grzybobójczymi
oraz zabezpieczone na długości oparcia papą.
5.3.5. Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co najmniej 3 cm.
5.4. Przybicie łat i kontrłat
5.4.1. Łaty powinny odpowiadać normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080.
5.4.2. Minimalny przekrój 38x50 mm
5.4.3. Łaty wymagają pełnej impregnacji, muszą mieć przynajmniej trzy ostre krawędzie. Dopuszczalne
są oflisy zwrócone w stronę okapu. Nie dopuszcza się obecności kory.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
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Roboty podlegają odbiorowi.
7.

OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są:
3
– ilość m wykonanej konstrukcji.
2
– powierzchnia wykonana w m .

8.

ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Obowiązują zapisy podane w ST-00.00 - wymagania ogólne.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-03150:2000/Az2:2003
PN-EN 844-3:2002
PN-EN 844-1:2001
PN-82/D-94021
PN-EN 10230-1:2003
PN-ISO 8991:1996

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące
tarcicy.
Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla
drewna okrągłego i tarcicy.
Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymałościowymi.
Gwoździe z drutu stalowego.
System
oznaczenia
części
złącznych

-32-

Projekt: REMONT BUDYNKU GARAśU NA TERENIE BOISKA LKS ZABEŁKÓW

ST-00.04 WYKONANIE POKRYCIA DACHU
1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokrycia
dachowego blachą trapezową powlekaną wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami dla zadania:
„REMONT BUDYNKU GARAśU NA TERENIE BOISKA LKS ZABEŁKÓW”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
•

pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną, mocowaną wkrętami do łat drewnianych,

•

wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej,

•

montaŜ rynien dachowych z PCW

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST Wymagania ogólne pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
Wymagania ogólne pkt 1.5.
2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
Wymagania ogólne pkt 2
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
•

Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

•

Certyfikat lub Deklarację 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 pokryć dachowych.
2.2. Rodzaje materiałów
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego
stosowania w budownictwie.
•

blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

•

blacha trapezowa, cynkowana ogniowo, grubości 0,50, 0,55 i 0,75 mm. Profile T7, T12, T18,
T18EKO, T35 powlekane lakierem.

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę
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powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
3.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne pkt 3
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne pkt 4
4.2. Transport materiałów:
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:
•

-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,

•

-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,

•

-ciągnik kołowy z przyczepą.

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed
moŜliwością przesuwania się podczas transportu.
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu.
JeŜeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość nawisu nie
moŜe przekroczyć 1 m.
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać przepisów
obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów
KaŜdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
•

pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

•

równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niŜ 5 mm w kierunku prostopadłym do
spadku i nie większy niŜ 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),

•

równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyŜej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),

•

podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia.
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około
20 mm.

•

szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub
kitem asfaltowym,

•

w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być
usztywnione krawędzie zewnętrzne.

5.2. Pokrycia z blachy
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Pokrycia z blachy naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i
wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999.
5.2.1.

Pokrycia z blach profilowanych

5.2.1.1. Pokrycia z blachy trapezowej
•

Krycie blachą trapezową moŜe być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B02361:1999.

•

Arkusze blach trapezowych powinny być ułoŜone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy
było na spodzie.

•

Zakłady podłuŜne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem
przewaŜających wiatrów. Zakład podwójny naleŜy stosować wyjątkowo, w miejscach naraŜonych na
spływ dodatkowych ilości wód opadowych i moŜe on obejmować pas o szerokości nie większej niŜ 3
m.

•

Uszczelki na stykach podłuŜnych blach trapezowych naleŜy stosować przy pochyleniach mniejszych
niŜ 55%.

•

Szerokość szczelin na zakładach podłuŜnych powinna być minimalna. W przypadku braku
moŜliwości spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi podłuŜnych
blachy, zamiast uszczelek naleŜy stosować kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

•

Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. JeŜeli nie jest to
moŜliwe, naleŜy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami.
W przypadku pochylenia połaci większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego
uszczelnienia zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach poprzecznych
naleŜy stosować uszczelki.

•

W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi moŜna
mocować tylko blachą górną.

•

Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niŜ 150 mm w przypadku
pochylenia połaci większego lub równego 55% i nie mniej niŜ 200 mm – przy pochyleniu mniejszym
niŜ 55%.

•

Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych naleŜy stosować łączniki samogwintujące
(lub śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki
naleŜy mocować w kaŜdej bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej
bruździe – w przypadku gdy blachy trapezowe mają stanowić element usztywniający płatwie przed
utratą stateczności giętno-skrętnej. JeŜeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy naleŜy
mocować do płatwi za pomocą łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem
dodatkowych elementów podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy.
Łącznikami naleŜy mocować kaŜdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich – co drugi
grzbiet.

•

Odwodnienie dachu naleŜy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 m. Nie
naleŜy stosować odwodnienia typu wewnętrznego.

5.3. Obróbki blacharskie
•

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.

•

Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm
moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od –15°C. Robót nie mo Ŝna
wykonywać na oblodzonych podłoŜach.

•

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.

•

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru
dylatacji.

5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
•

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym.
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•

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłoŜu powinny być wyrobione
koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie naleŜy stosować koryt o przekroju
prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuŜ ścian attykowych, ścian budynków
wyŜszych w odległości mniejszej niŜ 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

•

Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niŜ 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczać 25,0 m.

•

Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i
trapezowym podłoŜe wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome
– w celu osadzenia kołnierza wpustu.

•

Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniŜszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niŜ 0,5 m od elementów ponaddachowych.

•

Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi
nałoŜonymi na wpust przed moŜliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi
stać się przyczyną niedroŜności rur spustowych.

•

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

•

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B94702:1999

•

Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN
607:1999.

•

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:

•

6.

o

wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w
elementy wieloczłonowe,

o

łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane
na całej długości,

o

mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 50 cm,

o

rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
o

wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w
elementy wieloczłonowe,

o

łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych na
zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

o

mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3 m w
sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej
w wykutych gniazdach,

o

rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury
Ŝeliwnej na głębokość kielicha.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokryć
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
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•

w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac
pokrywczych,

•

w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac
pokrywczych.

6.3.1.

Pokrycia z blachy

•

Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając
zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 5081:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

•

Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostką obmiarową robót jest:
•

dla robót – Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

•

dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej
8.2. Odbiór podkładu
•

Badania podkładu naleŜy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody,
przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.

•

Sprawdzenie równości powierzchni podkładu naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o
długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w
kierunku równoległym do spadku.

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
8.3.1.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie
odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest
niemoŜliwy lub utrudniony.

8.3.2.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

•

podkładu,

•

jakości zastosowanych materiałów,

•

dokładności wykonania pokrycia,

•

dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

8.3.3.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4.

Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.

8.3.5.

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

•

dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
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•

dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych warstw
lub fragmentów pokrycia,

•

zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

•

protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
o

zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,

o

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,

o

spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić
program utrzymania pokrycia.

8.3.6.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.3.7.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być
odebrane. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
•

poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

•

jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości pokrycia,
obniŜyć cenę pokrycia,

•

w przypadku gdy nie są moŜliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.

8.4. Odbiór pokrycia z blachy
•

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów
od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).

•

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia Ŝabek i łapek.

•

Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.

•

Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
•

Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.

•

Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.

•

Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.

•

Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych.

8.6. Zakończenie odbioru
Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
•

ocenę wyników badań,

•

wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,

•

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Pokrycie dachu blachą
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje:
•

przygotowanie stanowiska roboczego,

•

dostarczenie materiałów i sprzętu,

•

obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
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•

ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,

•

oczyszczenie podkładu,

•

pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i Ŝabek oraz obrobienie kominów,
kalenic, koszy, naroŜników łącznie z pokitowaniem lub

•

(pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie z
przycięciem płyt i obróbek na Ŝądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących
płyt dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

•

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

•

likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obróbki blacharskie
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
•

przygotowanie,

•

zamontowanie i umocowanie obróbek w podłoŜu, zalutowanie połączeń,

•

uporządkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
•

przygotowanie,

•

zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,

•

uporządkowanie stanowiska pracy.

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY PODANE W ST-00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
•

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.

•

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

•

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

•

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłoŜu.

•

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych
z blachy miedzianej lub cynkowej.

•

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy
miedzianej układanych na ciągłym podłoŜu.

•

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze
stali układanych na ciągłym podłoŜu.

•

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.

•

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

•

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

•

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

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

•

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

•

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

•

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

•

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

•

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
•

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.
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ST-00.05 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej dla zadania: „REMONT BUDYNKU GARAśU NA TERENIE BOISKA LKS ZABEŁKÓW”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
• osadzenie ościeŜnic stalowych drzwiowych,
•

montaŜ skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,

•

montaŜ drzwi zewnętrznych, stalowych z ościeŜnicami,

•

montaŜ okien z PCW z podokiennikami (parapetami) wewnętrznymi i zewnętrznymi,

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST Wymagania ogólne pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
Wymagania ogólne pkt 1.5.
2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
Wymagania ogólne pkt 2
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
•

Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

•

Certyfikat lub Deklarację 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 wbudowania.
2.2. Rodzaje materiałów
Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta
oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być
potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
OścieŜnice stalowe,
Skrzydła drzwiowe płytowe fabrycznie wykończone laminowane folią wewnętrzne,
Drzwi stalowe zewnętrzne z ościeŜnicami, ocieplane z podwójnymi zamkami,
Okna z PCW, białe, z szybami zespolonymi,
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Parapety z PCW (wewnętrzne i zewnętrzne)
3.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne pkt 3
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne pkt 4
4.2. Transport materiałów:
Do transportu materiałów i urządzeń stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie ościeŜy
Przed osadzeniem okien i drzwi naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜy, do których mają
przylegać ościeŜnice. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia
powierzchni ościeŜa, ościeŜe naprawić i oczyścić.
5.2. Osadzanie stolarki i ślusarki
W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach, elementy
kotwiące osadzić w ościeŜach. Zamocowane elementy naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez
wypełnienie szczeliny między ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania
do tego celu świadectwem ITB. Ustawienie elementu naleŜy sprawdzić w pionie i poziomie. Dopuszczalne
odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości.
RóŜnice wymiarów na przekątnych nie powinny być większe od:
• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m
• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m
• 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m
Po ustawieniu elementu naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać
skrzydła do ościeŜnicy.
Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć.
5.3. Osadzenie podokienników

6.

•

Podokienniki zewnętrzne powinny być podsunięte pod ramę okna.

•

Nie wolno zasłaniać zakładanymi podokiennikami otworów wypływowych.

•

Podokienniki powinny być zamontowane w sposób gwarantujący odpływ wody na zewnątrz otworu
okiennego.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania wymiany stolarki i ślusarki

6.2.1

Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas
wykonania prac przygotowania ościeŜy,

-42-

Projekt: REMONT BUDYNKU GARAśU NA TERENIE BOISKA LKS ZABEŁKÓW

6.2.2
6.2.3

b) w odniesieniu do właściwości okien (kontrola końcowa) – po zakończeniu ich
montaŜu
Kontrola międzyoperacyjna wymiany stolarki
polega na bieŜącym sprawdzeniu
zgodności wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej.
Kontrola końcowa wykonania prac polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z
wymaganiami specyfikacji

Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów są zgodne z
wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostką obmiarową robót jest:
•

dla robót – wymiana okien i drzwi – m2 powierzchni otworu w świetle ościeŜnicy.

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z
zakresem prac ujętym w przedmiarze i ze specyfikacją techniczną.
8.2. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

8.2.1. WyŜej opisane roboty wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru
częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest
niemoŜliwy lub utrudniony.
8.2.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie :
• montaŜu
• jakości zastosowania materiałów,
8.2.3. Badanie końcowe okien i drzwi naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót
8.2.4. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wbudowanych elementów
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY PODANE W ST-00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne
PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana. Naświetla drewniane wewnętrzne
PN-B-10222:1998 - Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
PN-EN 949:2000 - Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i Ŝaluzje. Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie
ciałem miękkim i cięŜkim
PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania
PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania
PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie Metoda badania
PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja
PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja
PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi. Odporność na obciąŜenie wiatrem. Klasyfikacja
PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi. Odporność na obciąŜenie wiatrem. Metoda badania
PN-EN 12400:2004 - Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 13049:2003 (U) - Okna. Uderzenie ciałem miękkim i cięŜkim. Metoda badania wymagania dotyczące
bezpieczeństwa i klasyfikacja
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PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. ObciąŜenia pionowe, Okna i drzwi
zwichrowanie i siły operacyjne
PN-EN ISO 12567-1:2004 - Cieplne właściwości uŜytkowe okien i drzwi. Określanie współczynnika przenikania
ciepła metodą skrzynki grzejnej. Część 1: Kompletne okna i drzwi
PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-88/B-10085 - Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania
PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania
PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie
PN-EN 130:1998 - Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie
PN-EN 477:1997 - Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi.
Określenie odporności kształtowników głównych na uderzenie spadającego cięŜarka
PN-EN 478:1997 - Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi.
Wygląd po wygrzewaniu w temperaturze 150 stopni C. Metoda badania
PN-EN 479:1997 - Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi.
Oznaczanie skurczu termicznego
PN-EN 513:2002 - Kształtowniki z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PYC-U) do produkcji okien i drzwi.
Oznaczanie odporności na sztuczne starzenie klimatyczne
PN-EN 514:2002 - Kształtowniki z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi.
Oznaczanie wytrzymałości zgrzewanych naroŜy i połączeń w kształcie T
PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporności na obciąŜenie pionowe
PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne
PN-EN 950:2000 - Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym
PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności
PN-EN 952:2000 - Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru
PN-EN 1121:2001 - Drzwi. Zachowanie się pomiędzy dwoma róŜnymi klimatami. Metoda badania
PN-EN 1154:1999 - Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania. Wymagania i
metody badań
PN-EN 1154:1999/A1:2004 - Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania.
Wymagania i metody badań (Zmiana Al)
PN-EN 1155:1999 - Okucia budowlane. Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi
rozwieranych i wahadłowych. Wymagania i metody badań
PN-EN 1155:1999/A1:2004 - Okucia budowlane. Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi rozwieranych i
wahadłowych. Wymagania i metody badań (Zmiana Al)
PN-EN 1192:2001 -Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych
PN-EN 1294:2002 - Skrzydła drzwiowe. Określenie zachowania się pod wpływem zmian wilgotności w
kolejnych jednorodnych klimatach
PN-EN 1527:2000 - Okucia budowlane. Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi składanych. Wymagania i
metody badań
PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność. Klasy tolerancji
PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji
PN-EN 1634-1:2002 - Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i Ŝaluzjowych. Część 1: Drzwi i
Ŝaluzje przeciwpoŜarowe
PN-EN 1634-3:2002 -Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i Ŝaluzjowych. Część 3:
Sprawdzanie dymoszczelności drzwi i Ŝaluzji
PN-EN 1906:2003 - Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody
badań
PN-EN 12051:2002 - Okucia budowlane. Zasuwy drzwiowe i okienne. Wymagania i metody badań
PN-EN 12219:2002 - Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 12365-1:2004 (U) - Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi,
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okien, Ŝaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
PN-EN 12365-2:2004 (U) - Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, Ŝaluzji i
ścian osłonowych. Część 2: Liniowa siła zamykająca. Metody badań
PN-EN 12365-3:2004 (U) - Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, Ŝaluzji i
ścian osłonowych. Część 3: Oznaczenie powrotu poodkształceniowego. Metoda badania
PN-EN 12365-4:2004 (U) - Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, Ŝaluzji i
ścian osłonowych. Część 4: Oznaczenie odkształcenia trwałego po starzeniu. Metoda badania
PN-EN 12608:2003 (U) - Kształtowniki z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PYC-U) do produkcji okien
i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badań
PN-EN ISO 10077-1:2002 -Właściwości cieplne okien, drzwi i Ŝaluzji. Obliczanie współczynnika
przenikania ciepła. Część l: Metoda uproszczona
PN-EN ISO 12567-1:2004 - Cieplne właściwości uŜytkowe okien i drzwi. Określanie
współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej. Część l: Kompletne okna i drzwi
PN-ISO 2776:1998 -Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnętrznych i wewnętrznych
zestawów drzwiowych
PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciąŜenia udarowe
PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciąŜenia statyczne działające
prostopadle do płaszczyzny skrzydła
PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na wstrząsy
PN-89/B-06085 - Drzwi. Metody badań odporności na włamanie. ObciąŜenia statyczne prostopadłe i
równoległe do płaszczyzny skrzydła
PN-86/B-89030.02 - Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe drzwiowe z
poli(chlorku winylu). Profil Z
PN-89/B-91003 - Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie
PN-82/B-92010 -Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne
PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy
O i OT. Ogólne wymagania i badania
PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności
na włamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupełniające
PN-74/B-94070 - Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe spręŜynowe. Określenia i podział
PN-B-94090:1996 - Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucznego
PN-B-94091:1997 - Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa
PN-92/B-94402 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa O
PN-93/B-94403 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa T
PN-91/B-94405 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane WC. Klasa O
PN-92/B-94406 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa A
PN-93/B-94412 - Okucia budowlane. Uchwyty gałkowe drzwiowe z tarczami. Klasa A
PN-91/B-94413 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa 0
PN-91/B-94414 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa A
PN-93/B-94415 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe WC. Klasa 0
PN-B-94416:1994 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa T
PN-B-94417:1994 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa C
PN-B-94419:1996 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa B
PN-B-94420:1997 - Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe WC. Klasa B
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ST-00.06 OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin
z płyt gipsowo-kartonowych dla zadania: „REMONT BUDYNKU GARAśU NA TERENIE BOISKA LKS
ZABEŁKÓW”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
− roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy 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 moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,
− ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące
przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne” pkt 2
2.2. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405 2.3. Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadająca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitna.
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.4. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe produkowane przez
firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaŜy na terenie kraju.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3
3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się moŜliwością korzystania z
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4
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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 ościeŜnice drzwiowe i okienne.
– Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
– Przed rozpoczęciem prac montaŜowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.
– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod
warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C, a wilgotno ść względna powietrza mieści się w
granicach od 60 do 80%.
– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
5.3. MontaŜ okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowiący podłoŜe dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej
stanowiącej bezpośrednie podłoŜe dla płyt – nazywanej w dalszej części „warstwa nośną” oraz górnej – dalej
nazywanej „warstwą główną”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z
warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy
drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, naleŜy brać pod uwagę
następujące czynniki:
a) kształt pomieszczenia:
– jeŜeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliŜony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
– w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,
b) sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
– jeŜeli ruszt styka się bezpośrednio z płaska konstrukcja przegrody, to moŜna zastosować ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania
dwuwarstwowe,
– rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zaleŜy równieŜ od kierunku usytuowania
podłuŜnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,
c) grubość zastosowanych płyt:
– rozmieszczenie płyt,
– rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zaleŜy między innymi od sztywności płyt,
d) funkcji jaką spełniać ma sufit:
– jeŜeli sufit stanowi barierę ogniowa, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do
elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu moŜe być wykonany z kształtowników stalowych lub listew
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, poniewaŜ o
własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa.
5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty uŜytkowe sufitów, naleŜy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru
podstawowych zasadach:
– styki krawędzi wzdłuŜnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do
kierunku naświetlania pomieszczenia),
– przy wyborze wzdłuŜnego 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,
– poniewaŜ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, naleŜy
je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliŜonej do
połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),
– styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o
odległość zbliŜona do połowy długości płyty,
– jeŜeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę
płyt naleŜy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw miedzy nośnymi
elementami rusztu.
5.5.3. Kotwienie rusztu
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W zaleŜności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień musza spełniać warunek pięciokrotnego
współczynnika wytrzymałości przy ich obciąŜaniu. Znaczy to, Ŝe jednostkowe obciąŜenie wyrywające musi
być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciąŜenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę.
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy róŜnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcje sufitów, jak np.
kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych
wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać
trzykrotna wartość normalnego obciąŜenia.
Wszystkie elementy stalowe, słuŜące do kotwienia, musza posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.
5.5.4. 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 podwyŜszonej wytrzymałości ogniowej o gr.
12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:
– mocowanie poprzeczne krawędziami dłuŜszymi płyt do kierunku ułoŜenia elementów nośnych rusztu,
– mocowanie podłuŜne wzdłuŜ elementów nośnych rusztu płyt, ułoŜonych równolegle do nich dłuŜszymi
krawędziami.
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:
– do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,
– do profili stalowych blachowkrętami.
5.6. Sufity na ruszcie stalowym
5.6.1. Ruszt stalowy – standard
Opis ogólny
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6.
PrzedłuŜenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się
przy uŜyciu łącznika wzdłuŜnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy
wieszaków gdy chodzi o sufit obniŜony (stopień obniŜenia sufitu determinuje uŜycie pręta mocującego o
odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyŜowych (60/60) – gdy chodzi o sufit mocowany
bezpośrednio do podłoŜa.
Konstrukcje rusztu sufitu obniŜonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy
stosuje się równieŜ dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów.
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą uŜywa się łączników krzyŜowych (60/60). W
celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się miedzy półkami profili UD
27x28x0,6 mocowanych do ścian.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badan płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”.
W szczególności powinna być oceniana:
– równość powierzchni płyt,
– naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
– wymiary płyt (zgodne z tolerancja),
– wilgotność i nasiąkliwość,
– obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.
6.2.2. Warunki badan 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
Powierzchnie suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie
surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyŜszej
kondygnacji. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle
ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
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Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeŜeli
kaŜda z nich jest mniejsza ni5 0,5 m2.
7.3. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
7.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej, wielkości
obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8
8.2. Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z
płyt gipsowo-kartonowych. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy
podłoŜe oczyścić i umyć wodą.
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeŜeli 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 dokumentacja techniczna,
b. rodzaj zastosowanych materiałów,
c. przygotowanie podłoŜa,
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach,
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 załoŜeń zawartych w
dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości
wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków naleŜy 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 łata a powierzchnia suchego tynku
powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w
poniŜszej tabeli.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI
OBOWIĄZUJĄ ZAPISY PODANE W ST-00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE.
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.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. PN-79/B-
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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 montaŜu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28400 Pińczów.
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV – Kraków 1996
r.
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ST-00.07 ROBOTY TYNKARSKIE
1.

WSTĘP.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków
zewnętrznych i wewnętrznych. dla zadania: „REMONT BUDYNKU GARAśU NA TERENIE BOISKA LKS
ZABEŁKÓW”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie :
•
•

Tynków wewnętrznych,
Tynków zewnętrznych,

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.

MATERIAŁY.

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

nie zawierać domieszek organicznych,
mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

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

3.

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub
popiołów lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od
chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy
zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

SPRZĘT
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.

4.

TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratą stateczności.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
ościeŜnice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c) Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniŜej 0°C. W ni Ŝszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania
robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”.
d) Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeŜo
wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą.
5.2. Przygotowanie podłoŜy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy
z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10%
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą.
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych
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5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków
wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, – w tynkach naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o
stosunku 1:1:2.
6.

KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7.

OBMIAR ROBÓT
2

Jednostką obmiarową robót jest m . Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8.

ODBIÓR ROBÓT

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

pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszczeniu,
poziomego – nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
–
–

9.

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoŜa, pilśni itp.,
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Obowiązują zapisy podane w ST-00.00 - wymagania ogólne.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
•
•
•
•
•

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.
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ST-00.08 ROBOTY MALARSKIE
1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
malarskich dla zadania: „REMONT BUDYNKU GARAśU NA TERENIE BOISKA LKS ZABEŁKÓW”.
1.2. Zakres stosowania ST.
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 ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie następujących robót malarskich:
-

Malowanie tynków wewnętrznych,
Malowanie elementów ślusarskich.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.

MATERIAŁY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie
1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.
2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od Ŝółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być uŜywany w postaci cieczy, barwy od jasnoŜółtej do brunatnej,
będącej roztworem Ŝywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliŜonych do pokostu naturalnego,
lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcieńczalniki
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W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować:
–
–
–

wodę – do farb wapiennych,
terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
2

–

wydajność – 6–8 m /dm

–

czas schnięcia – 12 h

3

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
–

2

wydajność – 6–10 m /dm

3

Wymagania dla powłok:
–

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

–

grubość – 100-120 m

–

przyczepność do podłoŜa – 1 stopień,

–

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

–

twardość względna – min. 0,1,

–

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

–

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

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

powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą
w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki
malarskiej.
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2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

naleŜy

zagruntować

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoŜa w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.
3.

SPRZĘT
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4.

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

5.

WYKONANIE ROBÓT
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zako ńczeniu
malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe spaść
poniŜej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po:
–
–
–
–

całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń
sanitarnych),
całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
całkowitym ułoŜeniu posadzek,
usunięciu usterek na stropach i tynkach.

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

farbami

epoksydowymi

powierzchnie

pokrywa

się

gruntoszpachlówką

5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i odprysków.
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i
dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych
odcieniach.
6.

KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
–
–
–
–

sprawdzenie wyglądu powierzchni,
sprawdzenie wsiąkliwości,
sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa,
sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach,
dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach.

–
–

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

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami
państwowymi.
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Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo.
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub
całkowicie i wykonać powtórnie.
7.

OBMIAR ROBÓT
2

Jednostką obmiarową robót jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8.

ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej.

8.1. Odbiór podłoŜa
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
PodłoŜe, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków
zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa
się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej
jakości wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym
narzędziem powłoki od podłoŜa.
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
OBOWIĄZUJĄ ZAPISY PODANE W ST-00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

PN-70/B-10100

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

-59-

Projekt: REMONT BUDYNKU GARAśU NA TERENIE BOISKA LKS ZABEŁKÓW

PN-62/C-81502

Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002

Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002

Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
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