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   CZĘŚĆ OGÓLNA  

1. INFORMACJE WSTĘPNE  .  

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

1.1.1. Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących
wykonania i odbioru robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwą :

„Dostosowanie budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Łasku do
potrzeb systemu oddymiania grawitacyjnego trzech klatek

schodowych”

Zakres  Specyfikacji  Technicznej  obejmuje  roboty  zawarte  w  przedmiarze  robót
przewidywanych  do  wykonania  wyżej  wymienionego  zadania  i  jest  zgodny  z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

1.2. Podstawa opracowania.
Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o:
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 umowę  i  założenia  programowe  zawarte  pomiędzy  Inwestorem  a  Wykonawcą
dokumentacji projektowej i kosztorysowej inwestycji,

 projekty obejmujące wszystkie niezbędne branże opracowane przez: 
WGW STALBET Sp. z o.o, Sp. K. ul. Widawska 92, Sieradz

 ogólną charakterystykę obiektu
 inwentaryzację budowlaną obiektu
 przedmiar  robót,  zawierający  zestawienie  robót  przewidywanych  do  wykonania  w

kolejności technologicznej ich realizacji
 katalog pt. Wspólny Słownik Zamówień
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego
(Dz.U.2012.462)

 Rozporządzenie  /WE/Nr2195/2002  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia
5.11.2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV /Dz. u.WE L 340 z dnia
16.12.2002 z późn. zm./

 Ustawa  z dnia  2901.2004r-  Prawo zamówień  publicznych   /Dz.U.Nr.19 poz.177 z
późn. zm. ogł.w Dz.U.z 2004r. Nr.96 ,poz. 959 , Nr 116, poz 1207 i Nr 145 , poz
1537/.

2. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE.  

2.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego.
   Zamawiający dla projektowanego zamówienia nadał następującą nazwę: 

Dostosowanie budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Łasku do potrzeb systemu
oddymiania grawitacyjnego trzech klatek schodowych

2.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.

 Na zakres opracowania projektu składa się: 
- wydzielenie fragmentów komunikacji umożliwiające prawidłowe napowietrzanie
przestrzeni klatek schodowych wraz z wymianą okładzin podłóg (na wydzielonych
fragmentach stanowiących drogę ewakuacyjną) na płytki ceramiczne; 
- wydzielenie pomieszczenia rozdzielni głównej elektrycznej stanowiącego odrębną
strefę pożarową (wraz z wymianą fragmentu izolacji termicznej ściany zewnętrznej na
szerokości pomieszczenia / min. 2m); 
- wymiana drzwi wewnętrznych umożliwiająca wydzielenie pożarowe przestrzeni
klatek schodowych oraz wymiana drzwi zewnętrznych służących napowietrzaniu
klatek schodowych; 
- wykonanie wzmocnień istniejącej konstrukcji stropu / stropodachu na potrzeby
otworów dla klap oddymiających klatki schodowe wraz z obudowaniem elementów
konstrukcyjnych do wymaganej klasy odporności ogniowej – zgodnie z opisem na
rzutach; 
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- wykonanie otworu przejściowego w ścianie zewnętrznej dla zapewnienia
poprawnego zasięgu hydrantów;
 - wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby projektowanego samoczynnego
systemu oddymiającego wraz z oświetleniem awaryjnym – zgodnie z projektem
branżowym; 
- przeniesienie istniejących hydrantów poza obręb klatek schodowych oraz
doprojektowanie nowych hydrantów – zgodnie z projektem branżowym 

2.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
Prace towarzyszące obejmują: 
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlano – instalacyjnej, stanu
porea1izacyjnego -należy do obowiązków Wykonawcy
Roboty tymczasowe obejmują:
a) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - należy do obowiązku Wykonawcy
b) zorganizowanie zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy - należy do obowiązków
Wykonawcy .
c) uzyskanie warunków dostępu do wody i energii elektrycznej - należy do obowiązków
Wykonawcy.

2.4. Informacje o terenie budowy.
2.4.1. Lokalizacja.

Rozbudowywany obiekt usytuowany jest na działce nr ewid. 46/23, obręb 20, ul. Jana
Pawła II 6B, 98-100 Łask

2.4.2. Dane ogólne:
Na nieruchomości - działka nr ewid. 46/23, obręb 20, ul. Jana Pawła II 6B, 98-100 Łask,

planowana są prace budowlane umożliwiające dostosowanie istniejącego budynku
Publicznego Przedszkola nr 1 w Łasku do wytycznych zawartych w projekcie oddymiania
grawitacyjnego trzech klatek schodowych, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi zawartymi
w Decyzjach Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łasku 

2.4.3. Organizacja robót budowlanych i inżynieryjnych.
Wykonawca robót przed realizacją winien opracować:
• projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy,
• projekt organizacji  robót budowlanych wraz z planem BIOZ . Opracowane w/w projekty
winny uzyskać akceptację Inwestora.
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3. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

       ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE (CPV 45200000-9)
1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem  ogólnej  ST  są  wymagania  wspólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
remontowo-budowlanych  wykonania  inwestycji  pn.  „Dostosowanie budynku Publicznego
Przedszkola nr 1 w Łasku do potrzeb systemu oddymiania grawitacyjnego trzech klatek
schodowych”

1.2. Podstawa opracowania
Ogólną specyfikację techniczną opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.

1.3. Określenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w:
- obowiązujących PN, 
- przepisach prawa budowlanego,
- atestach,
- świadectwach dopuszczenia,
- aprobatach technicznych,
- wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
- literaturze technicznej.

1.4. Wspólne wymagania dotyczące robót.
1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.
1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które
są niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji.
Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwóch egzemplarzach:

 dokumentację projektową,
 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

1.4.2. Obowiązki Wykonawcy.
1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia elementów konstrukcyjnych i
budowlanych w planie i w przekroju na wszystkich etapach robót, oraz do ochrony przyjętych
punktów i poziomów odniesienia.
2.  Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji  Inwestorowi kompleksowy program
realizacji robót.
3.  Wykonawca otrzymuje  od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentację  projektową,
specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty, które stanowią część umowy. Przyjmuje
się,  że wymagania  wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak
jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach
dokumentów obowiązuje następująca kolejność ważności:
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1. Specyfikacja Techniczna
2.  Szczególne  uzgodnienia  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  – Projektant  –Wykonawca
robót
3. Dokumentacja Projektowa.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji  technicznej można uważać za
wartość docelową, od których dopuszczalne są odchylenia  zgodnie z parametrami tolerancji
wykonawczej. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
zgodność  jakości.  W  przypadku,  gdy  materiały  i  wykonane  elementy  budynku  nie  będą
zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie na zakładaną jakość
elementu budowli,  to takie elementy będą rozebrane na koszt wykonawcy, materiały zostaną
niezwłocznie zastąpione innymi.
4.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  utrzymanie  placu  budowy  w
zadowalającym stanie  i porządku od momentu przyjęcia  do czasu odbioru końcowego. W
miarę  postępu  robót  plac  budowy  i  jego  otoczenie  powinno  być  uprzątane  z  nadmiaru
materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca:
-  umieszcza  tablice  zawierające  podstawowe  informacje  o  budowie.  Treść  informacji  i
lokalizacje tablic Wykonawca ustala według zarządzenia (1).
- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie
trwania budowy.
- instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak :
ogrodzenia, zapory, znaki, sygnały oraz zapewnia ich obsługę i dozorców.
6. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego
obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające
przed:
- zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
- możliwością powstania pożaru
7.  Przed  rozpoczęciem robót  Wykonawca  ma  obowiązek  podjąć  niezbędne  kroki  w  celu
zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
8.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  opiekę  nad  wykonanymi  robotami,
przygotowanymi do budowy materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w
okresie od przyjęcia placu budowy do odbioru końcowego robót.
9. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, a
w tym:
• utrzymywania sprawnego urządzeń gaśniczych,
• właściwego magazynowania materiałów łatwopalnych itp.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem spowodowanym
jako  rezultat  niewłaściwie  prowadzonych  robót  budowlanych  albo  przez  pracowników
wykonawcy.
10.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem
własności publicznej lub prywatnej.
11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną
Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomić  Inwestora  i  władze  konserwatorskie  i  przerwać
roboty do czasu dalszych decyzji.
12.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca będzie przestrzegać przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie
personelowi  odpowiednie  urządzenia  socjalne  i  sanitarne  i  nie  dopuszczać  do  pracy  w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

2. MATERIAŁY.  
2.1 Wszystkie  użyte  do wykonania  robót  materiały  powinny  posiadać  krajową  deklarację
zgodności z Polską Normą Wyrobu lub aprobatę techniczną. Producent wyrobów składa taka
deklarację na swoją odpowiedzialność.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  składowania  i  przechowywania  materiałów  w  sposób
zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót.
Materiały powinny być składowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogów
bezpieczeństwa  i  z  możliwością  pobrania  reprezentatywnych  próbek.  Szczególne  zasady
obowiązują dla składowania i przechowywania cementu, bitumów, materiałów chemicznych i
paliw.
Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość pod
względem jakości,  powinny  być  składowane  oddzielnie.  Dostawy tych  materiałów należy
przerwać.
Wykonawca  robót  przedstawi  zamawiającemu  na  co  najmniej  trzy  tygodnie  przed
planowanym  rozpoczęciem  robót  informacje  o  zastosowanych  materiałach,  certyfikaty  i
aprobaty techniczne, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie
wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  budowlanych.  Wszelkie  materiały  i
urządzenia  zastosowane  w  dokumentacji  projektowej  można  zastąpić  równoważnymi,
stosując  te  same  parametry  techniczne  i  wymagania  funkcjonalne  poparte  certyfikatami,
świadectwami  dopuszczenia,  atestami  w  zależności  od  wymagań  wynikających  z
odpowiednich  przepisów.  Wykonawca  powiadomi  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o
wyborze materiału. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  nadzoru.  Jeśli  Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla których
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora .
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Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Stosowanie materiałów równoważnych
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z technologią wskazaną przez projektanta w
dokumentacji  projektowej  lub  technologią  równoważną.  W  przypadku  wystąpienia
możliwości  zastosowania  równoważnego  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,
spełniającego warunki techniczne i jakościowe występujące w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji  technicznej,  Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 7 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane
przez  Inspektora.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później
zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT I MASZYNY  
Dobór  sprzętu  i  maszyn  do  wykonania  robót  przewidzianych  w  kontrakcie  powinien
gwarantować jakość  robót określoną  w PN, warunkach technicznych  i  ST.  Dobór  sprzętu
Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.

4. TRANSPORT.  
Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.
1.  Szczególna  uwagę  należy  zwrócić  na  dobór środków transportu do przewozu środków
chemicznych, paliw, cementu luzem, styropianu, wełny mineralnej.
2.  Środki  transportu  powinny  posiadać  wyposażenie  specjalne  w  zależności  od  rodzaju
przewożonego ładunku.
3.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Ograniczenia obciążenia osi pojazdów.
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów
podczas transportu materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy, a także
w jego granicach.

5. WYKONANIE ROBÓT.  
Wszystkie  roboty  objęte  kontraktem  powinny  być  zgodne  z  obowiązującymi  PN,
dokumentacją  projektową,  wymaganiami  technicznymi  i  ST dla  poszczególnych  rodzajów
robót wyszczególnionych w projektach wykonawczych i przedmiarach robót.
Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i
rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego.
Wykonanie  każdego  rodzaju  robót  powinno  być  odnotowane  w  dzienniku  budowy,
ewentualnie w protokole odbioru, w dokumentach badań i pomiarów.

5.1. Dokumenty budowy.
W  okresie  realizacji  kontraktu  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia,
przechowywania i zabezpieczenia następujących dokumentów budowy :
dziennika budowy, księgi obmiarów, dokumentów badan i oznaczeń laboratoryjnych,
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certyfikatów i aprobat technicznych wbudowanych elementów budowlanych,
dokumentów pomiarów cech geometrycznych, protokołów odbioru robót.
Pomiary i wyniki badan muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane
przez Wykonawcę i Inwestora.

5.1.1. Dziennik budowy
jest  to  zeszyt  opatrzony  pieczęcią  Inwestora  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do
notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji
technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem.
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w
odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania.
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  powinien  być  zaopatrzony  w  datę  i  podpis  osoby
dokonującej  zapisu  z  podaniem  imienia  i  nazwiska,  stanowiska  służbowego  oraz  nazwy
instytucji, którą reprezentuje. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również:
przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,
osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy,  ale tylko w zakresie bezpieczeństwa
wykonywania robót budowlanych.
Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków kierownika budowy.

5.1.2. Księga obmiaru
jest  dokumentem  budowy,  w  którym  dokonuje  się  okresowych  wyliczeń  i  zestawień
wykonanych  robót  w  układzie  asortymentowym  zgodnie  z  przedmiarem  robót.  Pisemne
potwierdzenie  obmiarów przez  Inwestora stanowi podstawę  do  obliczeń.  Księgę  obmiaru
prowadzi kierownik budowy.

6. KONTROLA I BADANIE WYROBÓW I ROBÓT.  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami
odpowiedzia1ny jest Wykonawca robót.
Do  obowiązku  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inwestora
projektu organizacji  robót, w którym przedstawia się  zamierzony sposób wykonania  robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe i organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót zgodnie  z
projektem.
 Projekt organizacji robót powinien zawierać :

 opis organizacji wykonania robót w tym : terminy, sposób prowadzenia robót,
 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, zasady BIOZ,
 wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  podaniem  ich  parametrów

technicznych  oraz opisem wyposażenia  w mechanizmy  do sterowania  i urządzenia
pomiarowo-kontrolne,

 wykaz środków transportu (rodzaje i ilość),
 wykaz osób odpowiedzialnych  za jakość i terminowość wykonania  poszczególnych

elementów robót,
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 wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
 opis  sposobu  i  procedury  kontroli  wewnętrznej  podczas  dostaw  materiałów,

sprawdzania i cechowania sprzętu oraz podczas prowadzenia robót
 opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy :
 wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,
 przestrzeganie  takich  warunków  transportu  i  przechowywania  materiałów,  które

zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót,
 określenie  i uzgodnienie  takich warunków dostaw (wielkości  i  częstotliwości),  aby

mogła być zapewniona rytmiczność robót,
 prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,
 zgromadzenie  na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej  ilości  materiałów,

która pozwoli zrealizować je w sposób płynny.
Wszystkie  wykonane roboty i użyte materiały  powinny być zgodne z projektem,  Polskimi
Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacją techniczną.

6.2. Koszty badań kontrolnych.
Jeżeli  wyniki  dostarczonych  przez  Wykonawcę  badań  zostaną  uznane  prze  Inwestora  za
niewiarygodne, to może on zażądać powtórzenia badań.
Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN, to koszty tych badań ponosi Inwestor.
W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

Przedmiar  robót  wykonano  wg  zasad  podanych  w  odpowiednich  Katalogach  Nakładów
Rzeczowych.
Obmiar  robót polega na  wyliczeniu  i  zestawieniu  rzeczywistej  ilości  wykonanych  robót  i
wbudowanych materiałów.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów.
Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty
podane są w jednostkach wg przedmiaru robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w
księdze obmiarów lub dołączonego do niej w formie załącznika.

SPOSÓB ODBIORU ROBÓT.
Odbiór  robót  jest  to  ocena  robót  wykonanych  przez  Wykonawcę  przeprowadzona  przez
Inwestora.

7.1. Podział odbiorów.

7.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu.  Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie  ewentualnych
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korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu robót.  Odbioru  dokonuje  inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu
inspektora.
Jakość  i  ilości  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  inspektor  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.1.2. Odbiór częściowy.
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element
konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.

7.1.3. Odbiór końcowy.
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania
budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.

7.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny).
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz
prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

7.2. Dokumenty do odbioru robót.
Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące
dokumenty :

 dokumentację projektową i ST,
 receptury i ustalenia technologiczne,
 dziennik budowy, księgi obmiaru,
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
 certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementów konstrukcyjnych i budowlanych
 dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń,
 opinie  technologiczne  sporządzone  na  podstawie  wyników  badan  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru,
 dokumentację powykonawczą,
 operat kalkulacyjny.

7.3. Badania i pomiary w odbiorach robót.
Podstawą do  oceny jakości  i  zgodności odbieranych  robót  z  dokumentacją  projektową są
badania i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz
oględziny podczas dokonywania odbioru.
Podstawą  do  odbioru  są  oględziny  oraz  badania  techniczne  i  ewentualne  pomiary
dokonywane  przez  laboratorium,  zaakceptowane  przez  Inwestora  oraz  dokonywane  przez
komisję odbioru.
Zgłoszenia  do odbioru  Wykonawca  dokonuje  zapisem do  dziennika  budowy i  przekazuje
Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów).
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Odbioru  końcowego  dokonuje  komisja  powołana  przez  Inwestora.  Jakość  i  ilość
zakończonych  robót komisja  stwierdza  na  podstawie  operatu kalkulacyjnego  oraz badań i
pomiarów wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej.
Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
Jeżeli komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji,  lecz nie ma większego wpływu
na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak na wady trwałe.
Jeżeli  komisja  stwierdzi,  że  jakość  robót  znacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji
projektowej i ST:. to wyłącza te roboty z odbioru.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

8.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą

9. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.  

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr
109, poz. 1157; Nr120,poz.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190,
nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr
80, poz. 718)) 
[2] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia  26 czerwca 2002r w sprawie  dziennika
budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953) 
[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz.
163) z pózn. zmianami) 
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz.
627) wraz z przepisami wykonawczymi 
[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z
przepisami wykonawczymi 
[6] Zarządzenie  Ministra  Gospodarki Przestrzennej  i  Budownictwa z dnia  15.12.1994 r w
sprawie  rodzajów  obiektów  budowlanych,  przy  których  realizacji  jest  wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
[7]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  sposobów deklarowania  zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041). 
[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 – 2004
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST.01.      ROZBIÓRKI ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
(CPV 45111100-1)

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  rozbiórek
występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą:

 rozebranie podłóg i posadzek  
 wykonanie otworów dla klap oddymiających klatki schodowe 
 wykucia i poszerzenia otworów drzwiowych i okiennych
 demontaż ocieplenia fragmentu ściany istniejącego budynku
 demontaż istniejącej stolarki
 wykonanie otworu przejściowego w ścianie zewnętrznej dla zapewnienia poprawnego

zasięgu hydrantów 
 demontaż instalacji hydrantowej
 demontaż elementów instalacji elektrycznej

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, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY  
Dla robót wg SST.01. materiały nie występują.

3. SPRZĘT  
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.
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4. TRANSPORT  
Transport  materiałów  z  rozbiórki  środkami  transportu.  Przewożony ładunek  zabezpieczyć
przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  teren ogrodzić i oznakować zgodnie
wymogami  BHP,  zdemontować  istniejące  zasilanie  w  energię  elektryczną,  instalacje
teletechniczną i wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia  06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie  bezpieczeństwa i higieny  pracy podczas wykonywania
robót budowlanych.

5.2.1. Wymagania szczegółowe
Pokrycie dachowe i elementy obróbek blacharskich rozbierać ręcznie.
Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed
uszkodzeniem.
Posadzki, tynki rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiał odnieść poza obręb budynku lub
bezpośrednio na teren wysypiska.
Materiały i elementy budowlane przeznaczone do ponownego montażu należy demontować z
należytą starannością i zabezpieczyć do czasu ponownego montażu.
Ewentualne  dodatkowe  materiały  uzyskane  z  rozbiórek  do  ponownego  wbudowania
zakwalifikuje Inżynier.
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi są:

 rozbiórki obiektów kubaturowych - [1 szt.,m3]
 dla pokrycia, posadzek, tynków [m2],

8. ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty objęte SST.01.podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą
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SST.02.  KONSTRUKCJE MUROWE (CPV 45262500-6)
1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru konstrukcji murowych z pustaka ceramicznego (względnie pustaka sylikatowego) 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczna.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie konstrukcji murowych tzn.:

1. Ściany wewnętrzne 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze ST i
poleceniami inspektora.

2. MATERIAŁY  
Proponowane  materiały  i  technologie  wykonawcze  podano  w  dokumentacji  projektowej.
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem,  że spełniają  wymagania
aktualnie  obowiązujących  norm (PN, BN) lub  posiadają  aprobaty techniczne  w przypadku
braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody inspektora.

2.1. Wyroby ceramiczne.

Ściany wewnętrzne.
Ściany jednowarstwowe. Ściana nośna z pustaka ceramicznego (względnie pustaka
sylikatowego) o gr. 25cm o wytrzymałości fB,PN=20MPa (grupa elementów murowych 1,
kategoria wykonania robót B)  murowana na zaprawie cem.-wap. 1:1:6 (marki 3) lub na klej
według technologii wybranego producenta.  

Ściany działowe gr. 12cm z pustaka ceramicznego (względnie pustaka sylikatowego/
pustaka gazobetonowego) o wytrzymałości fB,PN=15MPa (grupa elementów murowych 1,
kategoria wykonania robót B) murowana na zaprawie cem.-wap. 1:1:6 (marki 3) lub na
klej według technologii wybranego producenta.

2.2. Zaprawy.
Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy zgodne ze sztuką budowlaną.
Ściany wewnętrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg. PN-90/B-14501.
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Przygotowane zaprawy powinny być wbudowane w czasie nie przekraczającym dla zapraw:
cementowych - 2 godz., a dla cementowo-wapiennych - 3 godz. Zaprawy do robót murowych
wykonywać  na  bazie  piasku  rzecznego  oraz  cementu  portlandzkiego  marki  25  do  35  z
dodatkami. Sposoby kontroli, badań i składowania cementu określono w szczegółowej ST dla
betonu. Magazynowanie wapna - tak jak cementu.
Do  zapraw  cementowo-wapiennych  stosuje  się  dodatek  wapna:  sucho  gaszonego  lub  w
postaci ciasta wapiennego.
Zaprawy  przygotowuje  się  mieszając  cement  i  piasek  na  sucho  i  dodaje  się  wody  do
uzyskania właściwej konsystencji.
W przypadku zapraw na bazie ciasta wapiennego wpierw rozprowadza się  w wodzie ciasto
wapienne  -  w  odrębnym  pojemniku,  następnie  tak przygotowana  masę  płynną  dodaje  do
mieszanych składników suchych.

3. SPRZĘT.  
Pion murarski,  łata murarska, poziomica uniwersalna,  łata kierująca warstwomierz narożny,
sznur murarski, przecinak murarski, skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany,
rusztowania warszawskie.
Dla przygotowania zapraw należy przewidzieć betoniarki.  Roboty można wykonywać przy
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora. Dopuszcza się sporadyczne przygotowanie
niewielkich ilości zapraw przez wymieszanie ręczne.

4. TRANSPORT.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Materiały sypkie należy
transportować samochodami samowyładowczymi. Pozostałe materiały samochodami
skrzyniowymi  i  dostawczymi.  Należy  je  umieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Wstęp.
Ogólne warunki wykonania robót podano w STWO.

5.2. Mury z cegły lub pustaka.
Mury należy wykonywać warstwami przy zachowaniu wiązania cegieł zgodnie z technologią
robót murarskich, min.:

 układ  muru  powinien  odpowiadać  zasadom prawidłowego  wiązania  przyjętym  dla
muru z cegły,

 spoiny  w dwóch następujących  po sobie  warstwach poziomych  muru  powinny  się
mijać co najmniej o 6cm,

 grubość spoin poziomych  powinna  wynosić  12mm ( maksymalnie  17mm),  a  spoin
pionowych 10 mm (od 5 do 15mm),

 spoiny  powinny  być  wypełnione  "na  pełno",  a  w  murach  przeznaczonych  do
tynkowania dopuszcza się braki wypełnienia na głębokość 5-10 mm,
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 mury  powinny  być  wznoszone  równomiernie  na  całej  ich  długości,  różnice  w
wysokości nie powinny przekraczać 4m dla murów z cegły,

 elementy  powinny  być  czyste,  a  ich  powierzchnie  powinny  być  przed  ułożeniem
zwilżone  woda;  nie  dopuszcza  się  wbudowywania  elementów  uszkodzonych  w
stopniu przekraczającym wielkości podane w BN-90/6745-01,

 wnęki i bruzdy instalacyjne wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów,
 roboty prowadzić w temperaturze powyżej 0°C.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1. Zasady ogólne.
Kontrola, sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami
oraz  instrukcjami  użycia  producenta  wybranych  materiałów  oraz  zgodnie  z  zasadami
ogólnymi podanymi w STWO.

6.1.1. Zgodność z dokumentacją.
Roboty  murowe  z  cegieł  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  ustaleniami  z  Inwestorem,
uwzględniającą  wymagania  norm.  Odstępstwa  od  ustaleń  powinny  być  uzgodnione  z
nadzorem technicznym.

6.2. Badania.
6.2.1. Program badań.
Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią następujące badania:
a) badanie materiałów,
b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych.

6.2.2. Warunki przystąpienia do badań.
Badania  należy  przeprowadzać  zarówno  w  trakcie  odbioru  częściowego
(międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót murowych, jak i w czasie odbioru
całości tych robót.
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny
odpowiadać wymaganiom podanym w normie. Do badania robót zakończonych wykonawca
jest zobowiązany przedstawić:
a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów,
b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych),
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót.

6.2.3. Opis badań.
Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku
budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów
stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane
badaniom przed ich wbudowaniem.

17



Dostosowanie budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Łasku do potrzeb systemu
oddymiania grawitacyjnego trzech klatek schodowych

6.2.4. Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych.
Sprawdzenie  zgodności  obrysu  i  głównych  wymiarów,  grubości  murów  oraz  wymiarów
otworów  należy  przeprowadzać  przez  porównanie  murów  z  dokumentacją  techniczną  i
stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar.
Pomiaru  długości  i  wysokości  murów  należy  dokonywać  taśmą  stalowa  z  podziałką
centymetrowa,  zaś  grubości  murów  i  wymiarów  otworów  -  przymiarem  z  podziałka
milimetrowa.  Jako  wynik  należy  przyjmować  wartość  średnią  pomiarów z  trzech miejsc.
Sprawdzenie  prawidłowości  wiązania  murów,  połączeń,  ułożenia  nadproży  i  osadzenia
ościeżnic należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i
pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia  należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia
murów  i  po  ich  ukończeniu.  W  przypadkach  gdy  oględziny  nasuwają  wątpliwości,  czy
grubość  spoin  nie  została  przekroczona,  należy  wykonać  pomiar  dowolnie  wybranego
odcinka muru przymiarem z podziałka milimetrowa i określić  grubości spoin poziomych  i
pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10024.
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez
przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2m oraz przez pomiar
wielkości prześwitu miedzy łata a powierzchnia lub krawędzią muru z dokładnością do l mm.
Dla murów z cegły dopuszcza się odchylenie na długości 1 m - 3 mm. Zwichrowanie na całej
długości ściany z cegieł nie może przekroczyć 10mm.
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i
przymiarem z podziałka milimetrowa. Odchylenie nie powinno przekraczać na długości 1 m
3mm dla murów z cegły, a na wysokości kondygnacji 6mm.
Sprawdzenie  poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnica  i łata  kontrolna  lub
poziomnica wężowa. Dopuszcza się odchyłki na dł. 1 m -l mm dla cegieł.
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać
stalowym  kątownikiem  murarskim,  łatą  kontrolną  i  przymiarem  podziałką  milimetrową.
Prześwit w odległości l m od wierzchołka mierzonego kata nie powinien przekraczać wartości
podanej w normie.

6.2.5. Ocena wyników badań.
Jeżeli  badania  przewidziane  normie  dały  wynik  dodatni,  wykonane  roboty murowe należy
uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik
ujemny, całość odbieranych robót murowych lub tylko ich części należy uznać za niezgodne z
wymaganiami normy.
W przypadku  uznania  całości  lub  części  robót  murowych  za  niezgodne  z  wymaganiami
normy  komisja  przeprowadzająca  badania  powinna  ustalić,  czy  w  danym  przypadku
stwierdzone  odstępstwa  od  postanowień  normy  zagrażają  bezpieczeństwu  budowli.  Mury
zagrażające  bezpieczeństwu  budowli  lub  nie  odpowiadające  określonym  w  projekcie
założeniom  funkcjonalnym,  powinny  być  rozebrane  oraz  ponownie  wykonane  w  sposób
prawidłowy i przedstawione do badań.
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7. OBMIAR ROBÓT  

Wg wymagań wspólnych

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty  winny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem  technicznym,  ST  oraz  pisemnymi
decyzjami inspektora.
Odbioru  robót  należy  dokonać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  przepisów
związanych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

[1]PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe z cegły.
[2]PN-68/B-I0020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3]PN-75/B-12001 - Cegła pełna wypalana z gliny.
[4]PN-88/B-30000 - Cementy portlandzki.
[5]PN-65/B-14503 - Zaprawy
[6]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
[7]PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
[8]Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  tom  I
Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.
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     SST.03. KONSTRUKCJE STALOWE (CPV 45223100-7)
1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z montażem nadproży stalowych oraz montażem konstrukcji wzmacniającej strop
przy montażu klap oddymiających

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
przygotowaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w p1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w
obiekcie przetargowym a także zabezpieczenie antykorozyjne i ognioochronne.
W zakres robót wchodzą:
Montaż nadproży stalowych
Montaż  konstrukcji wzmacniającej strop

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

2. MATERIAŁY.  

2.1. Stal konstrukcyjna.
Stal profilowa ze stali St3SX, St3SY, St3S wg PN-EN 10025:2002 – HEA 100 I HEA 140
Stalowe elementy profilowe  (za wyjątkiem przeznaczonych do zabetonowania)
zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej dwukrotnie farbą chlorokauczukową
Podstawowym materiałem stosowanym przy wykonywaniu robót objętych niniejszą
specyfikacją jest stal kształtowa, która powinna spełniać wszystkie wymagania określone
normami: PN-63/H-93461, PN-76/H-92325.
Przytoczone normy określają nie tylko kształt, przekrój, wagę poszczególnych rodzajów stali,
ale również określają długości minimalne i maksymalne, jakie można stosować do
wytwarzania konstrukcji przewidywanego przeznaczenia.
Materiały konstrukcyjne, scalane poprzez spawanie nie mogą posiadać wżerów i ubytków
powierzchniowych, głębszych niż 5% grubości materiału i większych niż 10% powierzchni
materiału, nie mogą również zawierać zendry walcowniczej w strefie połączeń spawanych.
Materiały spawalnicze powinny spełniać wymagania norm przedmiotowych.
W trakcie montażu elementów stalowych przestrzegać:

· stosowania odpowiedniego sprzętu mechanicznego, dostosowanego do elementów
układanych,
· przygotowania podłoża tak, aby zapewnić równe i stabilne ułożenie elementu,
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· stosowania podlewki wyrównawczej betonowej i stalowych podkładek
rektyfikacyjnych, umożliwiających równomierne układanie i montaż konstrukcji
stalowej.

2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-  
EN   10025:2002  

Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane są o długościach: do 140 mm - 3 do 13 m; powyżej 140 mm -
3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 m; do 100 mm dla długości
większej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom  
oddanym w PN-EN 10025:2002.

• Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć,
pęcherzy i naderwań.
• Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej,
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania. wtrącenia
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są
dopuszczalne jeżeli:
• mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek
• nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o
grubości większej.

2.1.3. Odbiór stali na budowie  
powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy
element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:
• znak wytwórcy
• profil
• gatunek stali
• numer wyrobu lub partii
• znak obróbki cieplnej
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.4. Odbiór konstrukcji na budowie  
winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów
międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie.

2.2. Łączniki.

2.2.1. Materiały do spawania  
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody
ER-346 lub ER-546.
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Elektrody EA-146 są to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć:

• zaświadczenie jakości,
• spełniać wymagania norm przedmiotowych,
• opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami
obowiązujących norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Śruby.  
Do konstrukcji stalowych stosuje się:

- śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002
średnio dokładne klasy :
dla średnic 8-16 mm – 4.8-II,
dla średnic powyżej 16 mm- 5.6-II.
• fundamentowe wg PN-72/M85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P
• nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
• podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

Wszystkie łączniki powinny być cechowane : śruby i nakrętki wywalcowane cechy na
główkach.

2.3. Materiały powłokowe.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych specyfikacją są:

· piasek filtracyjny,
· farby podkładowe,
· farby nawierzchniowe,
· farby i środki ogniochronne.

Materiały stosowane do realizacji robót powinny spełniać stawiane im wymogi i posiadać
odpowiednie certyfikaty określone symbolami norm dopuszczonych do stosowania. Materiały
nie posiadające takich certyfikatów mogą być stosowane pod warunkiem, że przed ich
zastosowaniem przeprowadzone zostaną odpowiednie badania laboratoryjne i zostaną im
wydane odpowiednie zaświadczenia, które inspektor uzna je w pełni wiarygodne i
dopuszczające do stosowania.
Do zabezpieczeń pożarowych stosować materiały ściśle według wskazań w dokumentacji
projektowej. Ewentualne zamiany będą dopuszczone tylko i wyłącznie po uprzednim
uzgodnieniu z inspektorem, projektantem i po przedstawieniu odpowiednich certyfikatów i
dopuszczeń. Każdorazowo zamiana taka powinna być odnotowana w Dzienniku Budowy.

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.4.1 Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane
żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek, wciągników lub
przenosić ręcznie. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i
usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób
umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę
możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
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Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu,
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.
Konstrukcje należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych / i lub desek na
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie Elementy, które po
wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.

 2.4.2. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone
przed zawilgoceniem.
Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach

2.5. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać
akceptację Inspektora.
Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:

• jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
• zgodności z projektem,
• zgodności z atestem wytwórni
• jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji
• jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy uszkodzeń w czasie
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT.  

Roboty montażowe mogą być wykonywane (w zależności od zakresu) mechanicznie bądź
ręcznie.
Podstawowy sprzęt do montażu to spawarki i żurawie montażowe.
Prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonuje się przy zastosowaniu
następującego sprzętu:

• piaskarki,
• sprężarki powietrza,
• urządzenia do malowania hydrodynamicznego.

Stosowany sprzęt musi mieć odpowiednie energetyczne zabezpieczenie przeciwporażeniowe.

4. TRANSPORT.  

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem.

4.1. Transport zewnętrzny konstrukcji.
Podczas transportu, zarówno koleją jak też środkami drogowymi ograniczeń wymiarowych,
narzuconych głównie zdolnościami transportowych.
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Przy transporcie kolejowym wymiary elementów nie powinny przekraczać:
• długość: 18,0m,
• szerokość: 3,0m,
• wysokość: 3,23m,
• masa: 20,0t.

Przy transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementów nie powinny przekraczać:
• długość: 11,0m,
• szerokość: 2,5m,
• wysokość: 2,5m,
• masa: 20,0t.

Dopuszczalne długość przy transporcie drogami prostymi, bez łuków wynosi 18,0m, a
podczas transportu na specjalnych przyczepach dopuszczalna wysokość może sięgać 3,10m.
Elementy transportowanej konstrukcji powinny być należycie ułożone i przymocowane do
środka transportowego, aby nie dopuścić do ich zsunięcia się lub do zmiany położenia.
Elementy wiotkie należy usztywnić, aby nie dopuścić do odkształceń i uszkodzeń.

4.2. Transport wewnętrzny konstrukcji.
Prędkość poziomego przemieszczania konstrukcji powinna być umiarkowana przekraczać
prędkości 5 km/h.
Podnoszenie elementów konstrukcji przy ukośnym ułożeniu liny zawiesia jest
niedopuszczalne. Od tej zasady można odstąpić pod warunkiem przeprowadzenia obliczeń
sprawdzających wytrzymałość i stateczność żurawia oraz po zatwierdzeniu ich przez
inżyniera. Konstrukcje przenoszona za pomocą żurawia należy przemieszczać na wysokości
nie mniejszej niż 1,0m nad przedmiotami znajdującymi się na drodze transportu.
Podnoszona konstrukcje należy kierować linami zaczepionymi do niej i obsługiwanymi z
odpowiednio odległego miejsca.

4.3. Transport materiałów powłokowych.
Materiały służące zarówno do czyszczenia powierzchni konstrukcji stalowej, jak też materiały
przeznaczone do zabezpieczania antykorozyjnego transportowane są samochodami
dostawczymi lub samochodami skrzyniowymi o średniej ładowności.
Materiał transportowany jest głównie w pojemnikach metalowych lub szklanych, dlatego w
czasie transportu nie powinien być układany wielowarstwowo, gdyż mogłoby dojść do
uszkodzenia pojemnika.

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w STWO.

5.1.1. Cięcie.  
Brzegi po cieciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla,
nacieków i rozprysków metali po cieciu.
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5.1.2. Prostowanie i gięcie.  
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny występować rysy i
pęknięcia.

5.1.3. Składanie zespołów.  
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej
w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy
powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania
odpowiednich połączeń.

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót montażowych.
Sposób osadzenia nadproży podano na rys. konstrukcyjnych. Zwraca się uwagę, by
wykonanie elementów stalowych były poprzedzone każdorazowo pracami pomiarowymi.
Otwory w ścianach wykonywać po uzyskaniu przez wylewki cementowe należytej
wytrzymałości.
Elementy konstrukcyjne nadproży winny być dostarczane w stanie gotowym na budowę i
spełniać wymagania podane w normie PN-77/B -06200.
Montaż konstrukcji należy przeprowadzać zgodnie z normą PN-77/B-06200 z
uwzględnieniem poniższych wymagań:
- elementy muszą być uważnie montowane, aby nie nastąpiło ich odkształcenie lub
zniszczenie powłok antykorozyjnych,
- w czasie montażu nie dopuszcza się mocowania do elementów nośnych konstrukcji części
pomocniczych, jeśli nie przewidziano tego w projekcie organizacji montażu.
Projekt organizacji montażu opracowywany jest przez Wykonawcę przed przystąpieniem do
robót i uzgadniany z Inspektorem.
Wykonanie nadproży i podciągów stalowych obejmuje następujące roboty:

– wykonanie elementów nadproży 
– wykonanie "poduszek" betonowych w ścianach,
– wykonanie bruzdy w murze jednostronnie,
– osiatkowanie elementów stalowych,
– zamontowanie 1/2 nadproża z jego zaklinowaniem,
– wykonanie drugiej bruzdy w murze,
– zamontowanie drugiej części nadproża i połączenie z częścią pierwszą ,
– wykonanie otworu w ścianie,
– wyszpałdowanie nadproży.

5.3. Szczegółowe warunki wykonania powłok.
Warunki techniczne, jakie powinny spełniać powierzchnie konstrukcji stalowych przed
przystąpieniem do znakowania ich określają normy PN-70/H-97050 oraz PN-71/H97053.
Wszystkie prace związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego można
wykonywać jedynie na elementach, które poddane zostały uprzednio badaniom pod katem
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prawidłowości ich wykonania, i dla których dokonano wpisu do dziennika lub podpisano
protokół odbioru, dopuszczający do eksploatacji.
Wykonywanie powłok przeciwkorozyjnych jest dozwolone, gdy temperatura otoczenia
miejsca pracy mierzona termometrem rtęciowym o podziałce 0,5°C wynosi co najmniej +5°C,
temperatura konstrukcji nagrzanej przez promieniowanie słoneczne lub przez realizowane
prace spawalnicze nie przekroczy 40°C, a wilgotność względna powietrza mierzona
hydrometrem o różnicy wskazań ±5% nie przekracza 85%. Czyszczenia i malowania na
otwartej przestrzeni nie wolno wykonywać w czasie występowania opadów atmosferycznych,
mgły i w pobliżu źródeł wydzielania pyłu. W godzinach rannych czyszczenie i malowanie
należy rozpocząć po wyschnięciu wilgoci z powierzchni konstrukcji, a w godzinach
popołudniowych zakończyć przed wystąpieniem rosy.
Oczyszczone powierzchnie przed upływem 6 godzin od czasu zakończenia czyszczenia
należy pomalować warstwą farby podkładowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady ogólne
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w STWO, a sprawdzenie
i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

6.2. Warunki szczegółowe dla robót montażowych.
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w
niniejszej Specyfikacji, w dokumentacji projektowej i normach. Sprawdzeniu jakości
podlegają :
wbudowane materiały,
wykonanie elementów przed ich zamontowaniem,
gotowa konstrukcja.
Dopuszczalne odchyłki wykonania konstrukcji oraz odchyłki montażu przyjąć wg PN96/B-
06200
Kontrole jakości przeprowadza Inspektor Nadzoru bieżąco podczas wykonywania prac.

7. ODBIÓR ROBÓT  

7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.
Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi
decyzjami inspektora.

7.2. Sprawdzanie wymiarów elementów.
Przy odbiorze wykonywanych elementów obowiązkowe jest sprawdzenie ich zgodności z
projektem oraz kontrola wymiarów geometrycznych z użyciem właściwych metod i narzędzi
pomiarowych.
Umiejscowienie i częstość pomiarów powinny być określone w planie kontroli i badań z
uwzględnieniem szczególnych wymagań zawartych w projekcie oraz obejmujących próbny
montaż konstrukcji, jeśli jest przeprowadzany.
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Gdy dopuszczalne odchyłki są przekroczone, to należy postępować następująco:
a) jeśli nadmierne odchyłki można usunąć bez większych trudności, to należy je usunąć, a
element powtórnie skontrolować,
b) jeśli jest trudne usunięcie nadmiernych odchyłek, to można wprowadzić w konstrukcji
odpowiednie modyfikacje, kompensujące wpływ tych odchyłek, pod warunkiem uzgodnienia
z projektantem konstrukcji.

7.3. Zabezpieczenie powierzchni.
Stan przygotowania powierzchni należy oceniać bezpośrednio przed malowaniem wg. PN-H-
97052.
Ocena wykonywania powłok powinna obejmować materiały malarskie, warunki i sposób
wykonywania prac oraz ocenę powierzchniową i grubość suchych powłok.
Pomiar grubości powłok wg. PN-C-81515 i PN-H-04623 należy wykonywać co najmniej w
czterech punktach na nie mniej niż 10% elementów powlekanych. Na każdym z badanych
elementów średnia z pomiaru grubości nie powinna być mniejsza od grubości wymaganej, a
tylko jeden z odczytów może wykazać grubość mniejszą,  ale nie więcej niż 20% od grubości
wymaganej. Przy powtarzających się usterkach do czasu ich usunięcia należy stosować
pomiar grubości mokrej powłoki w nie mniej niż 10% elementów powlekanych, w miejscach
zlokalizowanych blisko krawędzi elementów.
We wszystkich przypadkach usuwania niezgodności kontrola powinna być wykonana
powtórnie. Przy reperacjach uszkodzeń powłok powinien być oceniany sposób wykonywania
prac oraz stan końcowy na podstawie oględzin zewnętrznych.

7.4. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST.
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikowych są
następujące dane i dokumenty:

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez inspektora,

 atesty użytych materiałów budowlanych,
 Dziennik Budowy,
 uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.5. Odbiór końcowy.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogólne, jakie
powinny być spełnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym konstrukcji stalowych
budowlanych reguluje norma PN-B-06200. Zastępuje ona dotychczasowa normę PN-B-06200
oraz PN-87/M-69008.
Ocena i badania powinny być wykonywane zgodnie z programem badań zawartym w planie
jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i
montażu. Zakres kontroli i badan należy dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego
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poziomu jakości. Sposób korekty i dodatkowe badania niezgodności powinny spełniać
wymagania projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny być udokumentowane.
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli
i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z
projektem i wymaganiami niniejszej normy. W szczególności powinny być sprawdzone
odchyłki geometryczne układu,
jakość materiałów,
stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych.
W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co
najmniej:

 przedmiot i zakres odbioru,
 dokumentacje określająca komplet wymagań,
 dokumentacje stwierdzająca zgodność wykonania z wymaganiami,
 protokoły odbioru częściowego,
 parametry sprawdzone w obecności komisji,
 stwierdzone usterki,
 decyzje komisji.

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nośności lub trwałości konstrukcji
powinna być opracowana odpowiednia instrukcja użytkowania wg PN-B-01806 (PN-
86/B-01806).

8. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiaru są:  masa gotowej konstrukcji w tonach.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.  

[1]PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[2]PN-B-03215 - Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie.
[3]PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.
[4]PN-74/C-81515 - Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.
[5]PN-69/C-81545 - Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych powłok.
[6]PN-70/H-97050 - Ochrona przed korozja. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali
do malowania
[7]PN-71/H-97053 - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
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SST.04. STOLARKA OTWOROWA ( CPV 45421000-4)
2. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem Specyfikacji  Technicznych  są  wymagania  techniczne  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  montażu  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  dla
inwestycji:  Dostosowanie  budynku  Publicznego  Przedszkola  nr  1  w  Łasku  do  potrzeb
systemu oddymiania grawitacyjnego trzech klatek schodowych

1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana jako : Dokument  przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robót zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania:
- Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający wyrób do stosowania w
Służbie Zdrowia
-  Aprobatę  Techniczną  Instytutu  Techniki  Budowlanej  w  Warszawie  dopuszczającą
stosowanie wyrobu w budownictwie.
- Atest bezpieczeństwa Instytutu Szkła i Ceramiki w Warszawie.

1.3. Zakres robót objętych SST.
/ kod CPV według Wspólnego Słownika Zamówień/
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej 
 

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

2. MATERIAŁY.
2.1 Materiałami  stosowanymi  przy wykonywaniu  robót  według  niniejszej  specyfikacji  są
materiały powszechnie stosowane w budownictwie , posiadające świadectwa o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/
Wykonawca  zapewni aby tymczasowo składowane materiały , do czasu wbudowania , były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość. 
Zabudowaniu podlega kompletna stolarka drzwiowa:
Drzwi stalowe p.poż. EI 30 o wymiarach 800x2000 mm z samozamykaczem
Drzwi stalowe p.poż. EI 30 o wymiarach 900x2000 mm z samozamykaczem
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Drzwi stalowe p.poż. EI 60 o wymiarach 900+300x2000 mm z samozamykaczem
Drzwi napowietrzające o wymiarach 900+300x2000 mm z napędem
Stolarka  drzwiowa  w ścianach  zewnętrznych  i  wewnętrznych  dopasowana  do  szerokości
istniejących otworów
2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom określonym w świadectwie ITB
dopuszczającym do stosowania i projekcie technicznym.
2.3. Składowanie elementów.
Wszystkie elementy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Wyroby układać w odległości nie mniejszej niż 1 m od
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3. SPRZĘT.
Wykonawca  zobowiązany jest  do używania  jedynie  takiego sprzętu , który nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót  , zarówno w miejscu tych robót , jak
też  przy wykonywaniu  czynności  pomocniczych   oraz  w  czasie  transportu ,  załadunku  i
wyładunku materiałów  itp.

4. TRANSPORT.
Każda partia winna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą oraz projektem
indywidualnym. Elementy należy zabezpieczyć na czas transportu przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Elementy przewozić przy pomocy jednostek kontenerowych i palet
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciami lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3.

5.WYKONANIE ROBÓT.
5.1 Demontaż okien i drzwi drewnianych i stalowych oraz parapetów  zewnętrznych,
5.2. Przygotowanie ościeży.
5.2.1. Przed osadzeniem stolarki ościeża oczyścić, ewentualnie naprawić.
5.2.2 Stolarkę  okienną  należy  zamocować  w  punktach  rozmieszczonych  w  ościeżu  zgodnie  z
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba  punktów
zamocowań

Rozmieszczenie punktów zamocowań
wysokość szerokość w nadprożu i progu Po bokach
Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2

150±200 6 po 2 po 2
powyżej 200 8 po 3 po 2

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3
150±200 8 po 1 po 3
powyżej 200 10 po 2 po 3

5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki.
5.3.1. Osadzenie stolarki.
W   przygotowany otwór wstawić ramę na podkładkach lub
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listwach. Ramę ustawić, sprawdzić pion i poziom, zaklinować.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m, a 3 mm
na wysokości całego okna.
Różnice wymiarów po 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 powyżej 2 m.
Po ustawieniu  ramy w otworze osadzić  w ościeżach kotwy mocujące  w ilości  podanej w
tabeli.  Szczeliny  między ościeżem i ościeżnicą  wypełnić  materiałem izolacyjnym ( pianką
montażową) dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB.
Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Szczelina pozostająca do wypełnienia ( luz montażowy) nie powinna być mniejsza niż 1cm i
większa niż 3 cm na stronę.
W następnej kolejności należy zawiesić skrzydła okienne oraz okno zamknąć.
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Obróbkę ościeży okiennych wykonywać po całkowitym wyschnięciu pianki montażowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1 Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia efektu
użytkowego .
Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być
przeprowadzona w oparciu o : „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych / T.I , cz.I-IV ,Tom II ”.
-kontrola zgodności stosowanych materiałów ze specyfikacją techniczną 
-kontrola kompletności wymaganych atestów 
-kontrola certyfikatów i oświadczeń ,  kontrola  zgodności wymagań dotyczących wyrobów
oraz ich kompletności.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie jakości materiałów, z których wykonana została stolarka,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów
konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich
funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową jest m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic, 

8. ODBIÓR ROBÓT.
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Wszystkie roboty wymienione w podlegają zasadom odbioru robót
zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności
wyszczególnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PŁATNO  Ś  CI.  
Płatności podlega  ustalona ilość wykonanych robót w jednostkach podanych
w dokumentacji. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- demontaż starej stolarki wraz z utylizacją,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obróbką,
- dopasowanie i wyregulowanie,
- tynkowanie  ścian wewnętrznych w pomieszczeniach.
10. PRZEPISY ZWI  Ą  ZANE.  
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupełnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
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 SST.05. TYNKI (CPV 45410000-4)
1. WSTEP.  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  realizacji  robót
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją
Techniczna.  Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  tynków
zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.
-Tynki wewnętrzne.
-Tynki mozaikowe

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

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

2. MATERIAŁY.  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowej,  a  w
szczególności:  nie  zawierać  domieszek  organicznych,  mieć  frakcje  różnych  wymiarów
(piasek drobnoziarnisty 0,25mm,  piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm),
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty,  do warstw wierzchnich -
średnioziarnisty
Do  gładzi  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić  całkowicie  przez  sito  o
prześwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
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Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie
po jej przygotowaniu tj. do ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement  portlandzki z dodatkiem żużla
lub  popiołów  lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  że  temperatura
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych  należy stosować wapno sucho  gaszone lub gaszone w
postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład  objętościowy  zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT.  

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

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne  podtynkowe, zamurowane  przebicia  i  bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem,  że w ciągu
doby nie  nastąpi spadek poniżej  0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki
jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków  zabezpieczających.  Zgodnie  z
„Wytycznymi  wykonywania”  należy nanosić  po związaniu  warstwy narzutu,  lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy
narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, -w tynkach narażonych na zawilgocenie  oraz w tynkach zewnętrznych o
stosunku 1:1:2.

34



Dostosowanie budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Łasku do potrzeb systemu
oddymiania grawitacyjnego trzech klatek schodowych

5.2. Wykonanie tynków wewnętrznych

Przygotowanie podłoża
Skucie odspojonych fragmentów tynków

 W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawa na głębokość 10-15mm od
lica muru,  dlatego o ile  to możliwe  należy je  wyskrobać. Mur i spoiny przetrzeć szczotką
drucianą. Wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunąć
przez zmycie 10% roztworem mydła lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego.

Neutralizacja podłoża.
W zależności od chłonności należy odsłonięty mur nasycić jedno lub dwukrotnie preparatem
do neutralizacji.
Przy nasycaniu jednokrotnym rozcieńczyć z woda w stosunku 1:1. Łączne zużycie preparatu
powinno wynieść 0,5kg/m2
Przy nasycaniu  dwukrotnym dla  zabiegu  pierwszego  roztwór 1:2 (jedna  część  preparatu i
dwie  części  wody)  a  dla  drugiego  nasycania  –  1:1.  Łączne  zużycie  preparatu  powinno
wynieść 0,5kg/m2. Między zabiegami należy zachować co najmniej 7 godzinna przerwę. Po
około 24 godzinach należy jeszcze raz powierzchnie  przetrzeć szczotką. Podczas aplikacji
materiału  nie  stosować  naczyń  i  narzędzi  metalowych.  Konieczne  jest  zachowanie
szczególnej ostrożności,  stosowanie odzieży ochronnej i rękawic gumowych. Należy unikać
kontaktu ze skóra i oczami.

5.3. Tynki cokołowe zewnętrzne 
Dekoracyjny  tynk  cienkowarstwowy,  jakościowo kontrolowany,  do wykonywania  wypraw
tynkarskich.  Do  stosowania  na  podłożach betonowych,  tradycyjnych  tynkach  cementowo-
wapiennych,  płytach gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych oraz tynkach gipsowych.
Doskonały na  powierzchnie  silnie  eksploatowane oraz narażone na zabrudzenia  (przejścia,
cokoły, balustrady, korytarze).
Przygotowanie podłoża
Tynk mozaikowy należy stosować na nośne, zwarte, suche, równe, czyste, wolne od kurzu i
pyłu oraz innych środków zapobiegających przyleganiu (np. olej,  klej do tapet, bitumy itp.)
podłoża: 
-  warstwy  zbrojone  siatką  z  włókna  szklanego  ,  (wiek  powyżej  3  dni),  zagruntowane
podkładem pod tynki w odpowiednim kolorze,
-  beton,  tynki  cementowe,  tynki  cementowo-wapienne  (wiek  powyżej  28 dni,  wilgotność
≤4%) zagruntowane podkładem pod tynki w odpowiednim kolorze.
Wykonanie 
Opakowanie tynku mozaikowego dokładnie wymieszać. Należy wcześniej sprawdzić odcień.
Zaleca się aby podkład pod tynki był zabarwiony w kolorze zbliżonym do kompozycji tynku.
 Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni należy prowadzić w sposób ciągły,
aby uniknąć  nierównomierności struktury i barwy tynku. W związku z tym,  wykonywania
wyprawy nie należy przerywać.  Na jednej płaszczyźnie  pracować bez  przerw, zachowując
jednakową  konsystencję  materiału.  W  przypadku  konieczności  przerwania  pracy,  należy
wzdłuż  wyznaczonej  linii  przykleić  samoprzylepną  taśmę,  nałożyć  masę,  wygładzić,  a
następnie  zerwać taśmę  z resztkami świeżego materiału.  Po przerwie  należy kontynuować
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pracę od wyznaczonego miejsca. Krawędź nałożonego wcześniej tynku można zabezpieczyć
taśmą  samoprzylepną.  Narzędzia  i  świeże  zabrudzenia  należy  zmyć  wodą,  a  stwardniałe
resztki tynku usuwać mechanicznie. 

Nanoszenie zaprawy 
Masę tynkarską równomiernie nanosić na podłoże za pomocą trzymanej pod kątem stalowej
nierdzewnej pacy, na grubość ziarna. Wygładzić wyprawę pacą stalową lub plastikową zanim
jej powierzchnia zacznie przesychać. Nie obrabiać ponownie wcześniej nałożonej zaprawy.
Stykające  się  powierzchnie  ścian  tynkować w miarę  możliwości  w ten sam dzień  w celu
uniknięcia różnic z powodu wpływów warunków atmosferycznych.

Wskazówki uzupełniające
-  nie  przerabiać  przy  temperaturze  poniżej  +  5°C  i  powyżej  25°C  (dotyczy  temperatury
powietrza i podłoża),
- nie mieszać z innymi zaprawami,
- narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą,
-  w  trakcie  pełnego  wiązania  (twardnięcia  tynku)  temperatura  otoczenia  nie  może  spaść
poniżej +5°C.

6. KONTROLA JAKOŚCI.  

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

6.2. Badania w czasie wykonywania tynków 
Częstotliwość oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności
jej  marki i  konsystencji,  powinny wynikać  z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane
zwykłe”.2  Wyniki  badan  materiałów  i  zaprawy  powinny  być  wpisywane  do  dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT.  

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

8. ODBIÓR ROBÓT.  

8.1. Odbiór podłoża
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót
tynkowych.
Podłoże  powinno  być  przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami  w  pkt.  5.2.1.  Jeżeli  odbiór
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć
wodą.
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8.2. Odbiór tynków.

8.2.1. Ukształtowanie
powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z
dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia
powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe
niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków  roztworów  soli
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

 przygotowanie zaprawy,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
 osiatkowanie bruzd,
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
 reperacje tynków po dziurach i hakach,
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

[1]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
[2]PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Pobieranie próbek.
[4]PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane.
[5]PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
 [8]PN-93/B-02862 - Odporność ogniowa.
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SST.06. ROBOTY MALARSKIE (CPV 45440000-3)
1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy oraz przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego.
SST.10.01. Malowanie tynków
SST.10.02. Gruntowanie tynków

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

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

2. MATERIAŁY.  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania  farb  stosować  można  każdą  wodę zdatną  do  picia.  Niedozwolone  jest
użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

2.2. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,
inne  rozcieńczalniki  przygotowane  fabrycznie  dla  poszczególnych  rodzajów farb powinny
odpowiadać normom państwowym lub mieć  cechy techniczne  zgodne z zaświadczeniem o
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych

2.3. Farby budowlane gotowe.
2.3.1. Farby  
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Do malowania wewnętrznego należy zastosować farbę lateksową przeznaczoną do
dekoracyjnego malowania ścian i sufitów
Główne cechy farby lateksowej:

Farby 100% akrylowe lateksowe
Forma fizyczna: płyn 
Jakość : pierwsza
Przezroczystość : Kryjąca
Poziom połysku: Melamina
Procent połysku: Połysk w 60%:15 do30%, Połysk w 85%:40 do 55% 
Skład: Rozpuszczalnik: woda, Spoiwo 100%akryl Pigmenty : dwutlenek tytanu
Wydajność:3,7 L :39 do 44m2

2.4. Środki gruntujące.
Do  gruntowania  użyć  preparaty  wskazane  przez  producentów  odpowiednie  dla
poszczególnych rodzajów farb

3. SPRZĘT.  

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych

4. TRANSPORT.  

Farby pakowane wg punktu 2.3.należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT.  

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia  powinny być  ogrzane do temperatury co najmniej  +8°C. Po
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez
3 dni nie może spaść poniżej + 1°C.
W czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrzanie  malowanych  powierzchni  ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych  (z  wyjątkiem  montażu  armatury  i  urządzeń
sanitarnych), całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek,
usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Przygotowanie podłoży

5.1.1. Podłoże pod farby 
Drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być  naprawione  przez  wypełnienie  ubytków
zaprawą  cementowo-wapienną.  Powierzchnie  powinny  być  oczyszczone  z  kurzu  i  brudu,
odtłuszczone i suche.
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Malowane powierzchnie powinny być odtłuszczone i suche. 
Gruntowanie.
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. Wykonywania powłok malarskich
5.2.1. 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.

6. KONTROLA JAKOŚCI.  

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
sprawdzenie wyglądu powierzchni.
sprawdzenie wsiąkliwości,
sprawdzenie wyschnięcia podłoża.
sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny
zewnętrzne.
Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej
pod malowanie  kilku  kroplami  wody.  Ciemniejsza  plama  zwilżonej  powierzchni  powinna
nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
a) badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
b)  badania  przeprowadza  się  przy  temperaturze  powietrza  nie  niższej  od  +5°C  przy
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
d) badania powinny obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
sprawdzenie  zgodności barwy ze wzorcem dla farb olejnych  i syntetycznych:  sprawdzenie
powłoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami
państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane
prawidłowo.  Gdy  którekolwiek  z  badań  dało  wynik  ujemny,  należy  osunąć  wykonane
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
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7. OBMIAR ROBÓT.  

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

8. ODBIÓR ROBÓT.  

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej

8.1. Odbiór podłoża
Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  wymaganiom  zawartym  w
normach  państwowych  lub  świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.
Podłoże,  posiadające  drobne  uszkodzenia  powinno  być  naprawione  przez  wypełnienie
ubytków zaprawa cementowo-wapienna do robót tynkowych lub odpowiednia szpachlówka.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1
Jeżeli  odbiór podłoża odbywa się  po dłuższym czasie  od jego wykonania,  należy podłoże
przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu
równomiernego  rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  zacieków,  pęcherzy  odstających  płatów  powłoki,
widocznych okiem śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowana do
powłok  o  dobrej  jakości  wykonania.  Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie
polegające  na  lekkim,  kilkakrotnym  potarciu  jej  powierzchni  miękką,  wełniana  lub
bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
sprawdzenie  przyczepności  powłoki  do  podłoża  polegające  na  próbie  poderwania  ostrym
narzędziem  powłoki  od  podłoża.  Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  woda
polegające  na  zwilżaniu  badanej  powierzchni  powłoki  przez  kilkakrotne  potarcie  mokra
miękką szczotka lub szmatką.
Wyniki  odbiorów materiałów i  robót  powinny  być  każdorazowo wpisywane  do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI.  

9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą

PRZEPISY ZWIĄZANE.

[1]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
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[2]PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3]PN-62/C-81502 - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan.
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SST.07. KŁADZENIE PŁYTEK (45431000-7)
2. WSTĘP.  

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania oraz odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych
wykonywanych w ramach realizacji zadania określonego w pkt. 1.1.
1.3. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie:
– pokrycia podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element
warstw podłogowych,
– pokrycia ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę
architektoniczną okładanych elementów.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań
i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych,
oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych
według metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego
obiektu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz
określeniami podanymi w ST.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych
-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zgodna z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),
-aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych,
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zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
późniejszymi zmianami),
-protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi
protokółami z badań kontrolnych,
-dokumentacja powykonawcza.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST.00.
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z
płytek ceramicznych powinny mieć:
– 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 robót wykładzinowych i okładzinowych.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:
– PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości
wodnej E.3%. Grupa B I.
– PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
3%<E.6%. Grupa B IIa.
– PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
6%<E.10%. Grupa B IIb.
– PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
E>10%. Grupa B III.
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne określa dokumentacja projektowa, szczególnie
dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień
ścieralności, mrozoodporność i twardość:
Posadzki i wykładziny schodów należy wykonać z płytek ceramicznych (gres) . 
płytki ścienne szkliwione - posiadają parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001 (nasiąkliwość
wodna E>10%). Płytki przeznaczone są do wykładania ścian wewnątrz budynków w
warunkach oddziaływania temperatur powyżej 0° C, ponieważ nie są mrozoodporne. 
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płytki podłogowe gres nie szkliwiony, mrozoodporne - posiadają parametry zgodne z PN-
ISO 13006:2001 załącznik G (nasiąkliwość wodna E < 0,5%). Płytki przeznaczone są do
wykładania ścian i podłóg wewnątrz i na zewnątrz budynków w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Płytki te charakteryzują się małą nasiąkliwością,
dużą wytrzymałością na zginanie, dużą twardością oraz dobrą odpornością na ścieranie.
Zaleca się stosować w pomieszczeniach o bardzo dużym natężeniu ruchu oraz w strefach
wejściowych do budynków, jako okładziny schodów wewnętrznych i zewnętrznych.
Powierzchnie płytek gres nie szkliwiony o powierzchni polerowanej zaleca się konserwować
impregnatami, celem zabezpieczenia przed wchłanianiem zabrudzeń. Przed spoinowaniem
przeprowadzić próbę zastosowania fugi (zwłaszcza fugi w kolorze kontrastowym) i
ewentualnie zabezpieczyć powierzchnie płytek przed przebarwieniem. 

Płytki o wymaganej klasie reakcji na ogień - co najmniej Bfl-S1, Bfl-s2, Cfl-s1, Cfl-s2

Płytki na podłogi -Stateczność antypoślizgowa  min. R10. Klasa ścieralności V

Płytki na podłogi w kuchni -  płytki podłogowe min. R11

2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą
spełniać
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.4. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji wykładzin i okładzin.
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Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.5. Woda
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować
należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane.
Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa
woda pitna.
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00. „Wymagania ogólne” pkt 3
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejących,
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,
– poziomnice,
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejących,
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
– gąbki do mycia i czyszczenia,
– wkładki (krzyżyki) dystansowe.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 4
4.2. Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub
zamkniętych.
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich
uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na
paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.00. Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podłóg,
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
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technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami
naprawczymi.
2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu
surowego.
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż
+5oC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed
nasłonecznieniem i przewiewem.
5.3. Wykonanie wykładziny
5.3.1. Podłoża pod wykładziny
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości
minimum 50 mm.
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
– podkłady związane z podłożem – 25 mm
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta,
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami,
farbami i środkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać
5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna
przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m.
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod
maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe
informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w
dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem elastycznym.
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się
zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio
pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące
wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji
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producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność
kleju.
5.3.2. Wykonanie wykładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć
jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania
wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z
różnego rodzaju i wielkości płytek.
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją
producenta.
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje”
się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy
od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości
płytek:
– 50 x 50 mm – 3 mm
– 100 x 100 mm – 4 mm
– 150 x 150 mm – 6 mm
– 200 x 200 mm – 6 mm
– 250 x 250 mm – 8 mm
– 300 x 300 mm – 10 mm
– 400 x 400 mm – 12 mm.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm),
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne
płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny.
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się
efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą
powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na
spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.
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Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
– do 100 mm – około 2 mm
– od 100 do 200 mm– około 3 mm
– od 200 do 600 mm– około 4 mm
– powyżej 600 mm – około 5-20 mm.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego
nadmiar,
można też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie
płytek.
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy
zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera
się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach
występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.
Impregnowane mogą być także płytki.
5.4. Wykonanie okładzin
5.4.1. Podłoża pod okładzinę
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
– ściany betonowe
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych
–płyty gipsowo kartonowe.
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość
przygotowania podłoża.
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W
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przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów
drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7. W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym
(zgodnie z instrukcją producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące
wymagania:
– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych
powłok malarskich,
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej,
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie
większej niż 3 na długości łaty,
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na
wysokości kondygnacji,
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.
5.4.2. Wykonanie okładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż
połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca
określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości
cokołu lub drugiego rzędu płytek.
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje”
się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca
powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów
pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja
kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni płytki. Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek
podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.
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Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz
rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla
niej miejscu.
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami”
ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki
dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt
„przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny
podłogowej.
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też
usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co
możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te
dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów
dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu
wodą. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem
należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po
powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera
się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór
preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się
okładziny i stawianym im wymaganiom.
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Impregnowane mogą być także płytki.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00. Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały– płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać
parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i
aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do
wykonywania
robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych
miejscach i kierunkach 2 –metrową łatę,
– sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1.,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i
okładzin z dokumentacją projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i
grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed
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przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien
obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocąłaty kontrolnej długości 2 m
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin
na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz
pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do
1 mm,
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest
dowodem nie wiązania płytek z podkładem,
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i
pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin
6.5.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie
dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na
całej długości lub szerokości posadzki,
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na
długości 1 mi 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w
projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
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- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie
dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekraczać 2 mm na długości 2 m,
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na
długości 2 m,
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na
długości 1 mi 3 mm na długości całej okładziny,
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i
instrukcją producenta.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00„Wymagania ogólne”
7.2. Zasady obmiarowania
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się
powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2.
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją, a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza się według stanu faktycznego.
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym
zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót
wykładzinowych i okładzinowych.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i
określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić do przystąpienia do robót
wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny
podłoże nie powinno być odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane
ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu
(podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia
robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- projekt budowlany,
- projekty wykonawcze
- dokumentację powykonawczą,
- szczegółowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i
wyrobów,
- protokóły odbioru podłoże,
- protokóły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST porównać
je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny
wizualnej. Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie
wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna
być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do
odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości
wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń
umownych,.
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- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest
do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i
powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin
po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00. Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub
okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów:
-rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała
wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
-rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości
robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po
dokonaniu odbioru częściowego robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
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- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikającymi z
technologii robót z kosztami zakupu,
- wartość pracy sprzętu z narzutami,
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie
elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w
umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
E>10%.
Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej
E<3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
3%<E<6%. Grupa B II a.
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
6%<E<10%. Grupa B II b.
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%.
Grupa A I.
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.
Grupa A II a. Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.
Grupa A II a. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.
Grupa A II b. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.
Grupa A II b. Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie
jakości powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej,
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i
siły łamiącej.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia
metodą
Pomiaru współczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne
ścieranie płytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie
powierzchni płytek szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności
liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok
termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia
włoskowate płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i
kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali
Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów
cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na
ścieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości
na
zginanie i ściskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości
wodnej.

58



Dostosowanie budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Łasku do potrzeb systemu
oddymiania grawitacyjnego trzech klatek schodowych

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod
CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie
Arkady – 1990 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.
- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.
- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.
- Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok.
Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok.
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SST.08. ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH
(CPV45421146-9) 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót w systemach
lekkiej zabudowy – obudowa nadproży stalowych oraz konstrukcji stalowej wzmacniającej
strop z płyt GK do REI60
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamówienie
Publiczne przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 00.01 – Wymagania ogólne.
Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może
przenosić żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym.
Konstrukcja nośna - lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów - profili nośnych
(zbierających obciążenia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą
profile nośne (profile poprzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy
boczne, klipsy, łączniki).
Zawiesie - element przenoszący obciążenia i stabilizujący konstrukcje sufitu podwieszonego
do elementów konstrukcyjnych budynku i budowli w sposób bezpieczny, tzn. zapewniający
stabilność geometryczną oraz bezpieczne przeniesienie obciążeń z sufitu podwieszonego na
elementy konstrukcyjne budynku/budowli.
Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w
zależności od przeznaczenia i właściwości funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i
akustyczne wykonany z konstrukcji nośnej oraz płyt wypełniających.
1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:
obudowy nadproży stalowych oraz elementów instalacji
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.
2. MATERIAŁY
Profile stalowe zimnogięte
Do wykonania rusztów powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej,
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z
wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką
cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się :
-grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
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- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997,
- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Akcesoria stalowe
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:
- łączniki wzdłużne,
- uchwyty bezpośrednie długie,
- uchwyty bezpośrednie krótkie,
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kołki szybkiego montażu,
- kołki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla
kształtowników stalowych.
Inne akcesoria
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:
- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana
papierowa
- do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i
obwodowych,
- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej
do 10 mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.
Klej gipsowy
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin
ważności i warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez
poszczególnych Producentów.
Wkręty
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia
kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane -
wkręty stalowe, blachowkręty samogwintujące.
Masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i
obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania.
Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona
do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają
instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania:
- Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umową.
- Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
- Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na
jakość wykonywanych Robót.
- Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony
środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3
ogólnej specyfikacji technicznej.
4.2. Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się
etykieta zawierająca:
- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
- datę produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbę sztuk w pakiecie,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
- znak budowlany.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na
poziomym i mocnym podkładzie.
Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo
na podkładach dystansowych. Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z
pakietów jest zafoliowany i spięty dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować
w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Wysokość
składowania do pięciu pakietów, układanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca się
stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone
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wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i
skurczów murów.
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i
odpadów. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie
niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a
wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%.
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
5.2. Montaż płyt gipsowo-kartonowych
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch
warstw dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - czyli warstwy nośnej oraz górnej,
czyli warstwy głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się
tylko z warstwy nośnej.
Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny
płyty.
- dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między
łatami wkłada się wełnę mineralną.
Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi obecność wełny mineralnej.
Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej
między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową.
Tyczenie rozmieszczenia płyt
- styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem
(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia)
- przy wyborze podłużnego 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 opierały się na tych elementach,
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt,
należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości
zbliżonej do połowy długości płyty,
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa,
to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.
Kotwienie rusztu
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu
nie powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm.
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Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na ścianki działowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli
wymagają tego warunki ogniowe, stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej
o grubości 12,5 mm.
W przypadku warunków o dużej wilgotności należy stosować płyty wodoodporne gr 12,5
mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki
sposób:
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów
nośnych rusztu,
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich
dłuższymi krawędziami.
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych
Profile rozmieszcza się nie więcej, niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne)
podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu
przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną.
Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp
pomiędzy wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza
warstwa płyt mocowana jest, co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być
podniesione o ok. 10 mm.
U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i
ugięć stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin.
Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub
długich wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od
przykręcenia płyty o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po
zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany
większej od wysokości płyty sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od
dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm.
Szpachlowanie spoin
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie
połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego
w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po
związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i
na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod
farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i
jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą
nawierzchniową.
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą
struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie
zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą
wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości
technicznych na podstawie badań doraźnych.
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia
materiałów:
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
- wymiary (zgodnie z tolerancją),
- wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Jednostką obmiaru jest 1 [m2 ] wykonanej ścianki lub obudowy.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
okładzinowych.
Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.
8.3. Zgodność z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik.
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:
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- przygotowanie podłoża,
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
- wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny
pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne
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utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o
długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z
dokładnością do 0,5 mm.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania,
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najważniejsze normy i dokumenty:
PN-EN ISO 1716:2002 (U) - Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła
spalania
PN-EN ISO 11654: 1999 - Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie.
Wskaźnik pochłaniania dźwięku
PN-EN 20354:2000 - Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej
PN-EN 1602: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości
pozornej
PN-EN 1604+AC: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie
stabilności
wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych
PN-EN 822:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i
szerokości
PN-EN 823: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości
PN-EN 824:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności
PN-EN 825: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości
PN-93/S-02862 - Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności
materiałów budowlanych
UA GS V11.07/2001 - Ustalenia Aprobacyjne dotyczące klasyfikacji ogniowej wyrobów
wielowarstwowych w zakresie niepalności
PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo-kartonowe
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
Instrukcja montażu wybranych producentów
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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SST.09
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

Kod CPV 4531000-3

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie remontu elektrycznej instalacji wewnętrznej oświetleniowej i
gniazd wtykowych.
Zakres prac obejmuje :
- zakup, dostarczenie na miejsce robót i wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do
prawidłowego wykonania robót,
- wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót,
- transport sprzętu i materiałów na stanowiska pracy,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej,
- roboty montażowe,
- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób,
- prace porządkowe oraz wywóz, utylizacja odpadów budowlanych,
- próby i czynności odbiorowe.
Zakres rzeczowy obejmuje:
§ rozdzielnie RGnn,
§ instalacje elektryczne dla zasilenia oddymiania klatek
§ instalację oświetlenia awaryjnego na klatkach schodowych
§ instalację oświetlenia ogólnego na klatkach schodowych
§ instalacje kontroli dostępu KD na klatkach schodowych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy
ogólne” , PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w
przywołanych normach przedmiotowych.
1.5.Wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych
materiałów oraz ich zgodność z ST i poleceniami Zamawiającego.
2.MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania
Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia o
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jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone w taki dokument, oraz oznakowane symbolem
CE.
Podstawowymi materiałami do wykonania instalacji są :
2.2 rodzaje wykorzystywanych materiałów
2.2.1. Przewody spełniające wymagania PN-76/E-90301:
Przewody o żyłach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powłoce polwinitowej,
płaskie, do układania na stałe bez osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi, pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych. Winny spełniać wymagania normy PN-87/E-90056.
        - przewody instalacyjne kabelkowe YDYp
        - oświetlenie - odpowiednio 3/4 x1,5 mm2/750V

 gniazda - odpowiednio 3/4/5 x2,5 mm2/750V
 ROP - Przewód HDGs-300/500V 5x1,5mm2
 instalacja oddymmiania- Przewód HDGs-300/500V 3x2,5mm
 czujnki dymu - Kable do instalacji przeciwpożarowych w ekranie YnTKSYekw 1x2

x0.8 mm
2.2.2. Puszki bakelitowe ( instalacyjne, odgałęźne):
- Podtynkowe do mocowania w ścianach z cegły lub bloczków z betonu komórkowego Dn
60 i 70, puszki końcowe do montażu w systemie modułowym 1, 2, 3; 4; lub 5
elementowym.
2.2.3 Osprzęt elektryczny:
- Łączniki podtynkowe z tworzywa sztucznego , wykończone ramką modułową , białe ,
IP20 w pomieszczeniach suchych i IP 44 w pomieszczeniach wilgotnych, budowa
modułowa
- Gniazda wtyczkowe podtynkowe z uziemieniem z tworzywa sztucznego , wykończone
ramką modułową , białe , IP20 w pomieszczeniach suchych i IP 44 w pomieszczeniach
wilgotnych, budowa modułowa
- Czujki dymu autonomiczna zasilanie bateryjne z sygnalizacją dżwiękową i wizualną
- listwY elektroinstalacyje
2.2.4. Oprawy oświetleniowe :
Oprawy winny spełniać wymagania normy PN-IEC 60364-5-559.
2.2.4.1 Oprawy oświetlenia podstawowego – rodzaj opraw – wg wykazu w dokumentacji,
przedmiaru robót oraz do uzgodnienia z Inwestorem
3. SPRZĘT
. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu nie wpływającego
niekorzystnie na jakość wbudowywanych materiałów.
4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do
rodzaju, długości i ciężaru przewożonych materiałów i nie wpływających niekorzystnie na ich
właściwości.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
5.1.1. Roboty demontażowe.
Demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej (osprzęt, przewody ,oprawy) wykonać
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zgodnie z zasadami robót demontażowych instalacji elektrycznych.. Zdemontowane
oprawy, osprzęt i przewody należy złożyć w miejscu wskazanym przez inwestora.
5.1.2. Trasowanie.
Trasowanie przewodów elektrycznych należy wykonać uwzględniając
konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa
instalacji winna być przejrzysta, prosta i dostępna do prawidłowej konserwacji i
remontów. Wskazane jest aby w miarę możliwości trasa przebiegała w liniach pionowych
i poziomych.
5.1.3. Bruzdy.
Szerokość bruzd pod wszystkie przewody elektryczne należy dostosować do
średnicy przewodu
z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. W przypadku układania w jednej bruździe
więcej niż jednego przewodu jej szerokość winna być taka, by odstępy między
przewodami wynosiły nie mniej niż 5mm. Przewody należy układać jednowarstwowo.
Zabrania się kucia bruzd w elementach konstrukcyjnych oraz w cienkich ścianach
działowych.
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót
5.2.1. Montaż opraw
 Montaż opraw należy dokonać na suficie i ścianie , zgodnie z instrukcja montażu
dostarczoną przez producenta opraw . Rozstaw opraw zgodnie z dokumentacją -rzuty
kondygnacji oraz
5.3. Montaż instalacji elektrycznej wewnętrznej
5.3.1. Montaż instalacji oświetleniowej należy prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-5-
559:2003 . Oświetlenie wykonać przy zastosowaniu opraw świetlówkowych kompaktowych
Montaż oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego wykonać zgodnie z instrukcja
producenta opraw. Przewody do zasilania oświetlenia o przekrojach zgodnych z
dokumentacją projektową..
Przy wykonywaniu robót należy:
- zapewnić równomierność obciążenia faz linii zasilających przez odpowiednie
przyłączenie odbiorców 1-fazowych,
- mocować puszki w ścianach i gniazda wtyczkowe oraz wyłączniki w sposób nie
kolidujący z wyposażeniem pomieszczeń,
- zastosować jednakowy układ położenia włączników klawiszowych w całym obiekcie,
5.3.2. Montaż puszek.
Puszki p/t należy osadzać na ścianach w sposób trwały za pomocą gipsu budowlanego.
Puszki należy osadzać na takiej głębokości , aby ich górna ( zewnętrzna) krawędź była
zrównana z ostatecznym licem ściany ( po wykończeniu ściany ). Przed zainstalowaniem ,
należy w puszcze wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy
wprowadzonych przewodów, puszki końcowe mocować w taki sposób by można było
umocować łączniki w ramkach modułowych 3; 4 lub 5 elementowych .
5.3.3. Układanie i mocowanie przewodów.
Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt.5.1. Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.2.
Przewody wprowadzane do puszek winny mieć nadwyżkę długości niezbędną do
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wykonania połączeń. Przewód neutralny winien być nieco dłuższy niż przewody fazowe.
Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Zabrania się układania
kabla bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez
zastosowania osłon w postaci rur osłonowych ( pkt. 5.3). Podłoże pod przewody winno być
równe. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek rozmieszczonych w
odstępach około 50cm , wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu. Do
puszek wprowadzać tylko te przewody , które wymagają łączenia w puszce, a pozostałe
prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny
krążek i włożyć do puszki , a puszki zakryć pokrywami , lub inaczej zabezpieczyć przez
zatynkowaniem.
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy
świecznikowych.
5.3.4. Łączenie przewodów.
Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz w
oprawach
poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno
stosować
połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na
naciągi oraz dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju
wykonania , przekroju i w liczbie , do jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji
i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzenia mechanicznego przewodu.
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapienić prawidłowe przyłączenie. Końce
przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone
zaprasowanymi końcówkami.
5.3.5. Montaż osprzętu i przewodów.
Łączniki p/t należy mocować w uprzednio zainstalowanych puszkach w układzie modułowym
w ramkach 3; 4 lub 5 polowych.
5.3.6. Badania i próby.
Należy wykonać badanie rezystancji izolacji – badanie wykonuje się dla każdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania: pomiary należy dokonać induktorem 500V lub1000V.
Rezystancja pomiędzy badaną fazą a pozostałymi fazami połączonymi z przewodem
neutralnym nie może być mniejsza od:
- 25MΩ dla instalacji 230V
Ponadto należy wykonać badanie próbnikiem napięcia punktów odbioru instalacji
wtynkowej , a także pomiar obwodów niskiego napięcia oraz impedancji pętli zwarciowej.
Po pozytywnym zakończeniu badań należy sprawdzić, czy punkty świetlne są załączane
zgodnie z założonym programem oraz czy w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są
dokładnie dołączone do właściwych zacisków. Bezwzględnie wykonać pomiary natężenia
zainstalowanego oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach Z wyżej wymienionych
pomiarów wykonać stosowną dokumentację. uziemiające połączone z uziomami sztucznymi i
naturalnymi.
5.3.7. Połączenia przewodów ochronnych.
Przewody ochronne powinny być łączone w następujący sposób:

70



Dostosowanie budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Łasku do potrzeb systemu
oddymiania grawitacyjnego trzech klatek schodowych

- połączenia i przyłączenia przewodów ochronnych należy wykonać jako stałe .
Przerwanie lub rozluźnienie tych połączeń nie powinno być możliwe bez użycia
narzędzi. Połączenie stałe można wykonać jako spawane, spajane na zimno, spajane
termicznie, nitowane lub jako docisk śrubowy. W przypadku łączenia przewodu
ochronnego z osłoną metalową dopuszcza się również lutowanie,
- Połączenia śrubowe należy wykonywać w taki sposób, aby nakrętkę odpowiednio
mocno dokręcić i zabezpieczyć podkładką sprężystą przed samoczynnym
rozluźnieniem.
- Powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i
pokryć wazeliną bezkwasową.
5.3.7. Oznakowanie.
Oznakowanie barwne należ wykonać w następujący sposób:
- przewody ochronne oznakować kombinacją barw zielonej i żółtej poprzez
naniesienie przylegających do siebie pasków zielono-żółtych o szerokości od 15 do
100mm każdy. Kombinacja ta nie może być stosowana do żadnych innych celów
poza wyróżnieniem przewodu pełniącego funkcję przewodu ochronnego instalacji
połączeń wyrównawczych.
- Oznakowanie należy wykonać na całej długości przewodu,
- Dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek w przypadku niemożności zabarwienia
całych przewodów ochronnych.
5.3.8. Próby montażowe.
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę montażową w zakresie oględzin
instalacji wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład .
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli jakości jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót.
Kontrola jakości materiałów i robót polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych
materiałów i wykonanych robót z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ST i
dokumentacji projektowej– w tym celu Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego
zakresu badań.
Materiały posiadające atest producenta , stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w ST , mogą być dopuszczone przez Zamawiającego bez użycia dodatkowych
badań.
Po wykonaniu badań , Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiającego.
Kontroli jakość w zakresie instalacji oświetlenia podlega :
- sprawdzenie jakości użytych materiałów,
- sprawdzenie trasy kablowych,
- umocowanie przewodów,
- jakość wykonanych połączeń i przyłączeń,
- wynik badania rezystancji izolacji , próby napięciowej i natężenia oświetlenia.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest :
- mb – dla linii i przewodów,
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- szt. – dla połączeń i osprzętu oświetleniowego,
- kpl. – dla pomiarów.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór instalacji elektrycznej należy prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przeprowadzić odbiór w zakresie :
zgodności wykonanych robót z dokumentacją, rodzaju i jakości użytych materiałów,
prawidłowości montażu i mocowania urządzeń na instalacji.
Zamawiający przeprowadzi odbiory robót ulegających zakryciu, odbiory
międzyoperacyjne oraz odbiór końcowy poszczególnych elementów wewnętrznej instalacji
elektrycznej.
Odbiory częściowe robót ulegających zakryciu obejmują :
- sprawdzenie zainstalowania fragmentów instalacji , które będą niewidoczne lub
trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych.
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają :
- instalacja przed załączeniem pod napięcie.
Do odbioru końcowego Wykonawca winien dostarczyć:
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji
projektowej,
- protokoły badań i pomiarów,
- protokoły odbiorów częściowych,
- dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w
budownictwie,
- oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji.
Komisja odbiorowi dokonuje zbadania kompletności , aktualności i stanu powykonawczej
dokumentacji technicznej, dokonuje bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji
elektrycznej , sprawdza funkcjonalność urządzeń oraz wyniki pomiarów elektrycznych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu
w
ofercie przetargowej.
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie
wycenianej roboty. Cena obejmuje:
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
- wewnętrzny transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi,
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego,
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych do montażu rusztowań,
- montaż linii,
- montaż opraw,
-montaż osprzętu elektrycznego ( puszki końcowe i rozgałęźne),
- montaż łączników,
- prace porządkowe,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,
- wywiezienie odpadów na wysypisko lub ich utylizacja.
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Cena uwzględnia również :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe ,
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku
prowadzenia robót,
- postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania
sprzętu,
- przerwy wywołane warunkami niezależnymi od Zamawiającego.
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne
zapisami we wzorze umowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniająca
bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i
łączeniowymi.
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona
przeciwpożarowa.
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.
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PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania
danych.
PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji
elektrycznych.
PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.
PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1:
Wymagania
ogólne
PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-1:
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych
PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-2:
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich
PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-3:
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja
PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe
PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na
drogach
ewakuacyjnych i drogach pożarowych
10.2 Inne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom V
Instalacje elektryczne. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w
sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych
(Dz.U.2000.26.313; Dz. U. 2000.82 930 )
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087 )
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U.2004.195.2011)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U. 1999.25.226)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690)
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 SST.10. - INSTALACJA WOD-KAN 
1. WYKONANIE ROBÓT

1.1.1. Zakres robót .

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnych.  W zakresie instalacji niniejsza
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

 przekucie  otworów,  wykucie  wnęk  i  bruzd  w  przegrodach  budowlanych  do
prowadzenia nowej instalacji,

 dostawa i montaż nowej instalacji  wodnej wykonanej z stalowych ocynkowanych –
instalacja p.poż.

 montaż izolacji termicznej,
 zamurowanie wykonanych wnęk i bruzd budowlanych, 
 przebudowa zestawu wodomierzowego
 montaż szafek hydrantowych DN25
 montaż zaworu antyskażeniowego EA
 montaż zaworu pierwszeństwa DN32
 pomiary skuteczności działania oraz wydajności hydrantów
 przekazanie do eksploatacji układu wod –kan.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania
i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe.”
Arkady, Warszawa 1988.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć  jedynie  dostosowania instalacji  WOD-KAN
do  wprowadzonych  zmian  konstrukcyjno-budowlanych  lub  zastąpienia  zaprojektowanych
materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o
zbliżonych (nie gorszych)  charakterystykach i trwałości.  Wszelkie zmiany i odstępstwa od
zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości
funkcjonalnych  i użytkowych instalacji,  a jeżeli  dotyczą zamiany  materiałów i elementów
określonych  w  dokumentacji  technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodować  zmniejszenia
trwałości  eksploatacyjnej.  Roboty  montażowe  należy  realizować  zgodnie  z  „Warunkami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje
sanitarne  i  przemysłowe".  Polskimi  Normami  oraz  innymi  przepisami  dotyczącymi
przedmiotowej instalacji.

1.1.2. MATERIAŁY

Rurociągi
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Instalacja wodociągowa
Instalację  hydrantową  wykonać  z  rur  stalowych  ocynkowanych  łączonych  przez
zaprasowywanie lub gwintowanych.

Armatura

Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturą wypływową.
Przewiduje się zabudowę następujących przyborów sanitarnych:

– hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25
mm.

1.1.3. SPRZĘT

Wymagania ogólne: 
Sprzęt używany w robotach instalacyjnych musi odpowiadać przepisom eksploatacyjnym w
zakresie:

 wymagań użytkowych
 kontroli stanu technicznego
 warunków BHP i p.poż.

Sprzęt powinien posiadać certyfikat „B”. 
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urządzeń.
Wymagania dotyczące sprzętu i transportu:

– sprzęt  stosowany  do  robót  instalacyjnych  musi  być  użytkowany  zgodnie  ze
swoim przeznaczeniem,

– przeglądy techniczne  i  naprawy muszą  być  prowadzone przez autoryzowane
firmy  wskazane  przez producenta sprzętu i  posiadające  wymagane  uprawnienia  do
konserwacji i napraw sprzętu.

Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych instalacyjnych muszą być
zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

 ilość przewożonego materiału,
 sposobu jego układania na środku transportu,
 sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku,
 sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym.

Maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu budowy muszą
spełniać  warunki  techniczne  i  odbiorowe  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami
transportowymi, branżowymi i technicznymi.

1.1.4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

1. Rury
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Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej
długości.  Kształtki  należy  przewozić  w  odpowiednich  pojemnikach.  Podczas  transportu,
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

2. Elementy wyposażenia

Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się  krytymi środkami.  Zaleca
się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
3. Armatura

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy
składować w magazynach zamkniętych.
4. Izolacja termiczna

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji  cieplnych powinny być przewożone krytymi
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.  Wyroby  i  materiały  stosowane  do  wykonywania  izolacji  cieplnych  należy
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych.

1.1.5. WYKONANIE ROBÓT

1. Ogólne zasady wykonania

Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi:
2. normami podstawowymi,
3. normami związanymi z normami podstawowymi, 
4. „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”

tom 11 Wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 – sprawdzając aktualność norm i
przepisów związanych wymienionych w tym opracowaniu;

5. przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót ,
6. przepisami bhp i ochrony p.poż w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót,
7. projektami wykonawczymi branżowymi,
8. ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego,
9. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych

COBRTI Instal Warszawa 2003.
10. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji kanalizacyjnych

COBRTI Instal Warszawa 2003.

Przed  układaniem  rurociągów  należy  sprawdzić  trasę  oraz  usunąć  możliwe  do
wyeliminowania  przeszkody  mogące  powodować  uszkodzenie  przewodów.  Przed
zamontowaniem  należy  sprawdzić,  czy  elementy  przewidziane  do  zamontowania  nie
posiadają  uszkodzeń  mechanicznych  oraz  czy  w  przewodach  nie  ma  zanieczyszczeń.
Materiałów uszkodzonych nie wolno używać.
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