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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

ST.00.00
Wymagania ogólne
1. Wstęp
1.1.

Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w celu realizacji zadania : Remont zaplecza
szatniowo-sanitarnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach ul. Mokra 28/34
1.2

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
specyfikacjami technicznymi.
1.3.1. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych
Dział
Grupa
Klasa
Dział 45
Grupa 45.1
Klasa 45.10
Grupa 45.2

Kod CPV

Nr specyfikacji

45000000-7

ST.00.00

45111100-9

ST.01.01

Roboty w zakresie burzenia

45223800-4

ST.02.01

Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45262100-2

ST.02.02

Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262520-2

ST.02.03

Roboty murarskie

Grupa 45.3
Klasa 45.31
Klasa 45.32

45310000-3
45320000-6

ST.03.01
ST.03.02

Roboty instalacyjne elektrycznej
Roboty izolacyjne

Klasa 45.33

45330000-9

ST.03.03

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4
45421000-4
45432100-5
45442100-8
45431200-9

ST.04.01
ST.04.02
ST.04.03

Tynkowanie
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Kładzenie i wykładanie podłóg
Roboty malarskie
Kładzenie glazury

Klasa 45.22
Klasa 45.26

Grupa 45.4
Klasa 45.41
Klasa 45.42
Klasa 45.43
Klasa 45.44
Klasa 45.43

Nazwa specyfikacji

ST.04.05
ST.04.06

1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
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b) budowle stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość
użytkową.
1.4.4. obiekcie małej architektury- należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,
śmietniki.
1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.6. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.7. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.8. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.
1.4.9. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.10. terenie budowy- należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.11. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.
1.4.12. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.
1.4.13. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metoda montażu - także dziennik montażu.
1.4.14. dokumentacji powykonawczej- należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.15. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.16. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w
rozdziale 8.
1.4.17. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.18. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.).
1.4.19. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.20. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za
określone ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
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1.4.21. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.22. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa
odpowiedzialność za prowadzona budowę.
1.4.24. rejestrze obmiarów- należy przez to rozumieć - akceptowana przez Inspektora nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.25. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania niezbędnych badan i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.26. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.27. odpowiedniej zgodności- należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.29. projektancie - należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będąca
autorem dokumentacji projektowej.
1.4.30. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.31. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.
1.4.32. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robót- należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.).
1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równie_ przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.35. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równie_ składnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.36. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
1.4.37. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy
europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych
organizacji.
1.4.38. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.
1.4.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
1.4.40. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa sie ze słownika głównego oraz
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z
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dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.41. Zarządzającym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie określonym
wydzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w
przepisach).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentacje projektowa:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuję kolejność ich
ważności wymieniona w Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa i
SST.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowna.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, _e wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
2. Materiały
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. .
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębię terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
5. Wykonanie robót
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy.
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie
przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a także w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakości robót
6

6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
- posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Normą lub aprobatą techniczna, w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
6.3. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
. [2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.
[3] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa
w punkcie 8.4.2.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających,
protokoły odbiorów częściowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakości (PZJ),
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
8.5. Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór po upływie okresu rękojmi gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
robót”.
9. Podstawa płatności
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla
robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
10. Przepisy związane
1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr207/2003 poz. 2016) wraz z
późniejszymi zmianami.
2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr
80/2003 póz. 717) wraz z późniejszymi zmianami.
3) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie o ocenach oddziaływania na
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157).
4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 póz. 48).
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz.690)
wraz z późniejszymi zmianami.
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz.401).
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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9)

Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

ST.01.01
Roboty w zakresie burzenia.
KOD CPV 45111100-9
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych związanych z realizacją zadania : Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego w budynku
Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach ul. Mokra 28/34..
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1,3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie rozbiórek występujących na obiekcie:
- Zbicie uszkodzonych tynków ,
- Demontaż stolarki drzwiowej i inne
Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.
1,5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST.
2 Materiały
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.
3 Sprzęt
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.
4 Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
5 Wykonanie robót
5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- przygotować miejsce tymczasowego składowania elementów pochodzących z rozbiórki.
5.3 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.
Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Gruz i deski uzyskane z rozbiórki
składować w wyznaczonym miejscu, następnie wywieść do utylizacji.
6 Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
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7 Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8 Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Przy odbiorze podlegają sprawdzeniu:
- zgodność wykonanych rozbiórek z dokumentacją projektową,
- uprzątnięcie elementów pochodzących z rozbiórki,
- kontrola dokumentów potwierdzających utylizacje materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
9 Podstawa płatności
-

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.

10 Uwagi szczegółowe
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

ST.02.01
Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
KOD CPV 45223800-4
1.WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z montażem i wznoszeniem gotowych konstrukcji urządzeń
związanych z realizacją zadania: Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego w budynku Szkoły
Podstawowej nr 3 w Pabianicach ul. Mokra 28/34
1.2.Zakres stosowania ST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem
gotowych konstrukcji.
Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia
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 ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
2.MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne
Wszystkie
materiały
stosowane
do wykonania
robót
muszą
być zgodne
z
wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania dotyczące
stosowanych materiałów podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” p-kt 2.
2.2. Wyposażenie placu zabaw zgodnie z projektem
3.SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3; Do układania
nawierzchni można użyć dowolnego sprzętu.
Montaż elementów ręcznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).
Środki
transportu
wykorzystywane
przez
Wykonawcę
powinny
być sprawne
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technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 " Wymagania ogólne” punkt 4.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 2
Montaż zgodnie z instrukcjami producentów.

6.KONTROLA JAKOŚCI
6.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie
o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i
przedstawić ich wyniki Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materiałów.
6.3.Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
W
przypadkach budzących
wątpliwości
można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie
właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań.
7.PRZEDMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką przedmiarową wykonanego urządzenia jest szt. (kpl.)
8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00 ”Wymagania ogólne” pkt 8.
W przypadku
stwierdzenia
usterek
Inspektor
nadzoru
ustali
zakres
poprawkowych do wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny we własnym terminie.

robót

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 9
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy i Rozporządzenia
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne
PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania PN-M-80026
Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia PN-M-80201 Liny stalowe z
drutu okrągłego. Wymagania i badania
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i
badania
nakładaniem farb
i
PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed
podobnych
produktów.
Stopnie
skorodowania
i stopnie
przygotowania nie
zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej
nałożonych powłok
BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
13

stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania
BN-83/5032-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylen
BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe (lub odpowiadające im normy EN)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

ST.02.02
Przygotowanie terenu pod budowę, rusztowania
KOD CPV 45262100-2
1. WSTĘP
1.1.
Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące przygotowania terenu oraz
wykonania i odbioru rusztowań i zabezpieczeń związanych z realizacją zadania: Remont zaplecza
szatniowo-sanitarnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach ul. Mokra 28/34.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
przygotowanie terenu pod budowę, wykonanie rusztowań i zabezpieczeń.
Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do specyfikacji
przedmiarze, kosztorysie nakładczym i opisie przedmiotu zamówienia
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST Wymagania ogólne.
Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas
pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiórce budynków i innych budowli, zapewniająca
łatwy dostęp do tych obiektów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47,
poz. 401) rusztowania powinny być wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z
dokumentacją i instrukcją producenta dla rusztowań systemowych albo projektem indywidualnym - dla
rusztowań innych niż systemowe. Montażyści rusztowań metalowych powinni mieć wymagane
uprawnienia
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z obowiązującymi
przepisami.
2. MATERIAŁY
Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcją producenta.
3. SPRZĘT
Montaż ręczny lub sprzętem zgodnie z instrukcją producenta.
4. TRANSPORT
Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna być dostosowana do gabarytu pojazdów
z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3 m.
Znajdujące się przy przejeździe stojaki należy zabezpieczyć przed zmianą położenia (uderzeniem) za
pomocą odbojnic.
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Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywający na rusztowaniu powinni
odsunąć się od ściany budynku czy też innej budowli.
Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna być wyrównana i utwardzona.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montażowe.
5.1.
Montaż rusztowań.
Warunki przystąpienia do robót:
- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań winni być przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowań.
- Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z
linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych)
rusztowań.
- Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją.
Ogólne wymagania techniczne dla rusztowań:
- Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenia
pomostów.
- Rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz
do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów oraz konstrukcję dostosowaną do przeniesienia
działających obciążeń.
- Rusztowania powinny zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk
pracy oraz stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku.
- Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie może przekraczać 150 kg.
- Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową.
- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a
pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m.
- Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której
znajduje się rusztowanie.
- Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna być
większa niż 20 m.
- Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do ściany.
- Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i przejść
powinny mieć daszki ochronne.
- Zabronione jest używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowań
lub podpór dla pomostów rusztowań.
Rusztowania typowe:
- Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm.
- Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż powinien być
dokonywany zgodnie z instrukcją producenta.
Rusztowania nietypowe:
- Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem.
- Dla Rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy każdorazowo ustalać
w zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę jednego zamocowania, której
składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250 kG.
Rusztowania przesuwne składane:
- Należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Jeśli względy bezpieczeństwa tego wymagają, rusztowania przesuwne powinny być kotwione do
ściany obiektu budowlanego co najmniej w dwóch miejscach.
Rusztowania wiszące:
- Po zmontowaniu rusztowania wiszącego należy dokonać próby jego pracy zgodnie z dokumentacją
techniczno-ruchową producenta.
- Naprawa rusztowania wiszącego może być dokonywana po opuszczeniu pomostu do najniższego
położenia.
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Zabronione jest wchodzenie pracowników na pomost rusztowania wiszącego przy innym położeniu niż
najniższe.
- W razie braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu znajdujący się na górze
pomost rusztowania należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia.
- Zabronione jest używanie rusztowania wiszącego do transportu materiałów budowlanych oraz łączenie
w jedną całość rusztowań wiszących przeznaczonych do oddzielnego użytkowania.
Warunki atmosferyczne podczas użytkowania rusztowań.
- W czasie burzy i przy wietrze o szybkości większej niż 10 m/sek. pracę na rusztowaniu wiszącym
należy przerwać, a pomost opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed ruchami
wahadłowymi.
- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w okresie zimy
oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem.
- Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego
stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku.
- Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej
10 m/sek. oraz w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi.
- Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań o zmroku, jeżeli nie zapewniono
oświetlenia dającego dobrą widoczność.
5.2.
Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawnioną osobę i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umożliwiającym odpływ wód opadowych. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć
i ogrodzić strefę niebezpieczną.
Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca:
- wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,
- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania
Rusztowania powinny:
a) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;
b) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;
c) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;
d) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku;
e) posiadać balustradę,
f) posiadać piony komunikacyjne.
g) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;
h) zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez
elementy konstrukcyjne rusztowania.
Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna
być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m. W przypadku odsunięcia rusztowania od
ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady z poręczą ochronną na wysokości 1,10 m, deską
krawężnikową o wysokości 0,15 m oraz wypełnieniem przestrzeni pomiędzy poręczą a deską w sposób
zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości., od strony tej ściany. W przypadku
rusztowań systemowych dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m. Rusztowanie
z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Usytuowanie
rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów nadzorujących te
ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Rusztowania, usytuowane
bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny ponadto
posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Rusztowania powinny być każdorazowo
sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa
wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w
miesiącu.
Zabronione jest:
- obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i gromadzenie się
pracowników na pomostach,
- wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań,
- zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań,
- pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań,
- pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy,
-
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-

jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie bez
odpowiedniego zabezpieczenia,
przebywanie na pomoście rusztowania jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja technicznoruchowa,
wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie materiałów i
narzędzi po jednej stronie rusztowania, opieranie się o ścianę budynku itp. przez osoby znajdujące się
na pomoście.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.
Rusztowanie powinno być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych
i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. Rusztowania wiszące powinny być sprawdzane codziennie.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
-

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbiór rusztowań wg dokumentacji i wymagań producenta rusztowań.
Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
-

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN- EN 74:2002 (U)

Złącza, trzpienie centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i
nośnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badań
PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 1: Specyfikacje
techniczne wyrobów
PN- EN 12810 – 2:2004
Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. Część 2: Szczególne
(U)
metody projektowania konstrukcji
PN- EN 12811 - 1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: Rusztowania.
Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania
PN- B - 03163 - 1:1998
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
PN- B - 03163 – 2:1998
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania
PN- B - 03163 – 3:1998
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze
PN- M - 47900 - 1:1996
Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry
PN- M - 47900 - 2:1996
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN- M - 47900 - 3:1996
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe
PN-M-47900-4
Rusztowania stojące metalowe robocze - Złącza
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650)
Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa - Rusztowania Systemowe stojące nieruchome
robocze - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Ośrodek Certyfikacji Wyrobów
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

ST.02.03
Roboty murarskie
KOD CPV 45262520-2

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru murów z materiałów ceramicznych i innych związanych z realizacją zadania: Remont zaplecza
szatniowo-sanitarnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach ul. Mokra 28/34
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektu oraz napraw murów.
Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do specyfikacji
przedmiarze, kosztorysie nakładczym i opisie przedmiotu zamówienia
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST.
2. Materiały.
2.1. Woda zarobowa PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Wyroby ceramiczne określone w dokumentacji projektowej
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno byc wykonywane mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich 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 +5C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolita i jednobarwna 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.
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Uwaga:
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji, opisie przedmiotu
zamówienia i kosztorysie nakładczym służą określeniu pożądanego standardu wykonania i
określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwiązań.
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.
Wymagania ogólne:
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. b) W pierwszej
kolejności należy wykonywać mury nośne.
Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian
głównych.
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać
lub moczyć w wodzie.
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów
f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny
murów, łącznię ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury z cegły „pełnej”.
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a
minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawa. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby
cegieł.
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
b) Połączenie murów stykających się pod katem prostym i wykonanych z cegieł o grubości
roniącej się więcej niż o 5 mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.
5.2. Mury z cegły dziurawki.
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W
narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować
normalna cegłę pełną.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być
wykonane z cegły pełnej.
6. Kontrola jakości.
6.1. Materiały ceramiczne.
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na
cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
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próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarów i kształtu cegły,
liczby szczerb i pęknięć,
odporności na uderzenia,
przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
6.3. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
- wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających
9. Podstawa płatności.
- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne” pkt 9.
- Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.
10. Przepisy związane.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-1201 1:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementu powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-3000 1 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN—EN 771:2004 / A1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

ST.03.01
Roboty instalacyjne elektryczne
KOD CPV 45310000-3
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót instalacji elektrycznych związanych z realizacją zadania : Remont zaplecza szatniowosanitarnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach ul. Mokra 28/34
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie instalacji elektrycznych.
Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST.
2. Materiały.
2.1 Ogólne wymagania.
Należy stosować wyroby posiadające aktualne certyfikaty lub aprobaty techniczne wydane przez
uprawnione Instytuty Badawcze.
Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i
protokołami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z
danymi producenta.
W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów należy przed ich
wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez inżyniera (dozór techniczny robót).
Materiały nie spełniające wymagań nie mogą być stosowane.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom winny być usunięte z terenu budowy.
Prace, gdzie zastosowano materiały bez akceptacji Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. Mogą one
być nie przyjęte i nie opłacone.
2.2 Przewody elektroenergetyczne.
Typ przewodów stosować zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją dokumentacji technicznej.
Do wykonania instalacji elektrycznych stosować przewody izolowane do układania na stałe. Przewody
wielożyłowe przy układaniu wtynkowym stosować w wykonaniu płaskim. Żyły przewodów wielożyłowych
muszą posiadać różne barwy izolacji.
Sposób układania przewodów w instalacji musi być dostosowany do charakteru budynku oraz
przeznaczenia pomieszczeń w celu ograniczenia wzajemnego wpływu instalacji elektrycznych
i
środowiska. Przewody instalacyjne stosować na napięcie znamionowe (750V). Stosować przewody z
żyłami miedzianymi.
2.4.
Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca winien zapewnić składowanie materiałów w sposób zabezpieczony przed
zanieczyszczeniami, z zachowaniem ich jakości.
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Materiały powinny być przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, tj. w
zamkniętych i suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych.
Uwaga:
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji, opisie przedmiotu
zamówienia i kosztorysie nakładczym służą określeniu pożądanego standardu wykonania i
określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwiązań.
3. Sprzęt.
Należy stosować sprzęt nie powodujący złego wpływu na bezpieczeństwo pracowników i jakość
wykonywanych robót. Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i posiadać świadectwa
dopuszczenia do użytkowania, jeśli takowe są wymagane przepisami.
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu:
- ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do cm,
- wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym 5-10 T,
4. Transport.
Należy stosować takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość transportowanych
materiałów i wykonywanych robót. Stosowane środki winny być zgodne z dokumentacją, i wskazaniami
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca na bieżąco będzie usuwał na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach
publicznych i dojazdowych do budowy, spowodowane jego pojazdami.
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,
- samochodu samowyładowczego,
Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
się na środkach transportu.
5. Wykonanie robót.
5.1.Wykonawca odpowiada za prowadzenie robót zgodnie z umową , za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.2.
Instalacje podtynkowe.
Trasowanie i kucie bruzd wykonywać jw.
Przejścia obwodów instalacji przez ściany, stropy muszą być chronione przed uszkodzeniami w
przepustach rurowych.
Puszki osadzać na ścianach (przed tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych.
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować tak aby styk ten występował u
góry.
Gniazda wtyczkowe należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia.
Instalacje wtynkowe wykonywać przewodami płaskimi. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny
być łagodne. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek w odstępach około 50cm.
Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które będą łączone w puszce.
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w
złączach płyt itp. bez stosowania osłon rurowych.
Łączenie przewodów wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno
stosować połączeń skręcanych. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane
za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się
podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczanie przewodu nie może powodować uszkodzeń żył. Końce przewodów miedzianych
(linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane.
Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. przez
nałożenie tulejek izolacyjnych).
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów
1-no fazowych.
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5.3.
Montaż aparatów i odbiorników.
Aparaty i odbiorniki należy montować i przyłączać zgodnie z dokumentacją lub DTR wytwórcy.
Wprowadzanie przewodów do odbiorników stałych winno być tak wykonane aby nie przenosiły naprężeń.
Żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej do prawidłowego połączenia
z zaciskiem.
Długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich do
dowolnego zacisku.
Na żyły należy nałożyć oznaczniki wykonane z materiału izolacyjnego z wypisanymi oznaczeniami
zgodnie ze schematem. Oznaczniki mocować tak, aby nie zsuwały się pod własnym ciężarem.
6.

Kontrola jakości robót.

6.1.
Wymagania ogólne
Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montażu była zgodna z Dokumentacją
Projektową, niniejszą specyfikacją i poleceniami Inżyniera.
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.
Po pozytywnym zakończeniu badań lub inspekcji, Wykonawca przedstawi inżynierowi dwa egzemplarze
świadectwa badań z jego wynikami.
6.2.
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi wszystkie świadectwa
jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane.
6.3
Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Trasy przewodowe.
Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , należy sprawdzić zgodność ich tras z Dokumentacją
Projektową. W przypadku bruzd należy sprawdzić ich przebieg z dokumentacją jak również ich wymiary:
szerokość i głębokość.
6.3.2. Układanie przewodów.
Podczas układania przewodów i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące
pomiary: zgodność z trasą opracowaną w dokumentacji oraz zbliżenia i skrzyżowania z innymi
instalacjami.
6.3.3. Sprawdzenie ciągłości żył
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu
przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. Wyniki sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli
poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeżeli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone
identycznie.
6.3.4. Próba rezystancji izolacji
Pomiary rezystancji izolacji należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż
0,5kV dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia mierzonej wartości. Rezystancja izolacji
powinna być nie mniejsza niż 0,5 MΩ.
7. Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8.

Odbiór robót.

8.1
Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznym odbiorem instalacji elektrycznej. Dokonuje się po
przygotowaniu przez Wykonawcę dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót.
Do odbioru Wykonawca winien dostarczyć protokoły badań instalacji ,
certyfikaty, świadectwa
dopuszczenia,
dokumentację powykonawczą,
Odbioru końcowego dokonuje przedstawiciel zamawiającego od wykonawcy.
Podczas odbioru należy:
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, ST, i
przepisami obowiązującymi.
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami, sprawdzając przy
tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokółach prób i odbiorów.
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9. Podstawa płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne” pkt 9.
10.

Przepisy związane.

PN-IEC 60364-5-523
PN-IEC 60364-1
PN-IEC 60364-5-52

Sposób układania kabli.
Kryteria doboru przewodów w instalacjach
Wymagania odnośnie minimalnych przekrojów stosowanych w
instalacjach.
PN-IEC 60364-4-41
Dobór
przekroju
ze
względu
na
skuteczność
ochrony
przeciwporażeniowej.
PN-IEC 60364 [18]
Dobór przewodów ochronnych i neutralnych
PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
PN-IEC 439-2:1997
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.
PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41: 1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-4-43: 1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
Pr PN-IEC 60364-5-52:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523: 2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe
przewodów.
PN-86/E-05003/01; PN-86/E-05003/02; PN-89/E-05003/01; PN-89/E-05003/03/03
Instalacje odgromowe
PN-88/B-01039
Wymiary
obrzeży
wnęk
dla
elektroenergetycznych
urządzeń
rozdzielczych
PN-IEC 60364-4-46:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie
PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony
przed porażeniem prądem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
PN-IEC 60364-5-51:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-54:1999
Izolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
Errata N 1/2001.
PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała
przewodów.
PN-IEC 60364-6-61:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364-7-701:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę
lub/i basen natryskowy
„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” – Instalacje elektryczne wydanie aktualne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

ST.03.02
Izolacje przeciwwilgociowe
KOD CPV 45320000-6
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z
wykonywaniem izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej związanych z realizacją zadania: : Remont
zaplecza szatniowo-sanitarnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach ul. Mokra 28/34
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem izolacji:
- przeciwwilgociowych podposadzkowych i ściennych
Zakres i ilość wymienionych robót określa projekt i załączone do projektu przedmiary.
1.4. Określenia podstawowe
Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów).
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chroniąca konstrukcje stykające się z gruntem przed
wilgocią
-izolacja pionowa ścian - chroni ściany piwnic przed wilgocią, wodą opadową i gruntową.
-izolacja pozioma ścian - chroni ściany przed kapilarnym podciąganiem wody. Układa się ją najczęściej w
dwóch miejscach: na ławach fundamentowych i w ścianach piwnic nad stropem.
-izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, asfaltu
lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczająca budowle, pomieszczenia lub urządzenia przed
przenikaniem wody i wilgocią.
Warstwy izolacyjne, w zależności od funkcji jaka maja spełniać, mogą być: przeciwwilgociowe,
parochronne, wodoszczelne.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się na podłożach leżących bezpośrednio na gruncie w celu
zabezpieczenia podłogi przed woda lub wilgocią gruntową.
Izolacje parochronne wykonuje się w przypadku, gdy w sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach
występują znaczne różnice temperatury, wilgotności i prężności pary wodnej.
Izolacje wodoszczelne wykonuje się w pomieszczeniach, w których podłoga może być narażona na
zalewanie wodą.
System - zbiór elementów wyróżnionych ze względu na zachodzące miedzy nimi powiązania
Pozostałe określenia sa zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
„Wymagania ogólne"
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową. ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inwestora..
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-. "Wymagania ogólne".
2. Materiały
Dla zastosowanych materiałów izolacyjnych są wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do
stosowania w budownictwie. Materiały musza uzyskać aprobatę Inwestora.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne określone w dokumentacji projektowej min.
-izolacje poziome przeciwwilgociowe z folii płynnej
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masa uszczelniająca dająca trwale elastyczne uszczelnienie bezspoinowe i bezszczelinowe.
Płynna folia jest wodną dyspersją zawierającą żywicę akrylową, wypełniacze i dodatki
modyfikujące.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji - „Wymagania ogólne".
Wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji przeciwwodnych. powinien wykazać się
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST- „Wymagania ogólne".
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.
Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i
zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie z desek lub
płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią.
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach
tak, aby tworzyły zwarta całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i
uszkodzeniem.
Izolacje z mas bitumicznych dostępnych w beczkach stalowych, należy transportować w pozycji leżącej,
otworem wylewowym do góry, zabezpieczając beczki przed możliwością toczenia i ocierania się.
Beczki te można przy przeładunku przetaczać, lecz w sposób bardzo ostrożny celem uniknięcia
ewentualnego otworzenia się beczki.
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed zawilgoceniem,
działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki należy ustawiać w stosy w pozycji stojącej
w jednej warstwie.
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Materiały
powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych
lub świadectwach ITB.
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji stojącej
obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem.
5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST - „Wymagania ogólne".
5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje
Podłoża pod izolacje przeciwwodne - wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych oraz
sfazowanie naroży:
- przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.
- podłoże pod izolacje powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp.
- podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany.
podczas tej fazy budowy woda nie może dostać sie pomiędzy podłoże a powlokę gruntową. Luźne
fragmenty podłoża należy usunąć. Wyprawy tynkarskie powinny być zatarte na ostro, nie mogą być
wygładzane, ponadto musza być stwardniałe.
5.2. Sposób wykonania izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej
5.2.1. Gruntowanie
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5°C
i poniżej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego
wilgotność nie powinna przekraczać 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie można rozpocząć
nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania. Zaleca się jednak, aby beton był co najmniej
28 dniowy.
5.2.2 Właściwa izolacja
Płynną folię nanosić bezpośrednio z pojemnika - używając odpowiedniego pędzla, wałka lub szpachli równomierną grubością warstwy. Do uzyskania zalecanej grubości warstwy (2 mm) konieczne jest 2krotne naniesienie folii.
Nanoszenia kolejnej powłoki dokonywać po odpowiednim przeschnięciu poprzedniej. Styki ścian i podłóg
zazbroić taśmą uszczelniającą, natomiast przy wpustach rur instalacyjnych czy innych wystających lub
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wklęsłych detalach zastosować manszety lub kołnierze uszczelniające.
Naroża - styki posadzek ze ścianami, szczeliny dylatacyjne i połączenia powierzchni różnomateriałowych
należy zabezpieczyć przez wklejenie elastycznej, odporną na rozrywanie taśmy uszczelniającej.
Wklejenie wykonuje się w następujący sposób:
• wzdłuż szczeliny dylatacyjnej, naroża po obu stronach krawędzi (wcześniej zagruntowanych) nanieść
preparat uszczelniający płynną folię o szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy,
•
ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd,
•
docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją płynną folią,
•
szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż 10 cm (zakłady skleić
preparatem płynna folia,
Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi elementami taśmę uszczelniającą należy
ułożyć w szczelinie w formie litery Q wklejając wg procedury jw. i wciskając dodatkowo we wklęsłość
sznur polipropylenowy o średnicy dostosowanej do szerokości szczeliny dylatacyjnej.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST-„Wymagania ogólne”
6.1.Zasady kontroli jakości robót
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym
odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do
dziennika budowy.
Warunki badan materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.2. Odbiory międzyoperacyjne
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:
- przygotowanie powierzchni do gruntowania
- zagruntowanie powierzchni
- położenie każdej warstwy izolacji
- ciągłość warstw
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
6.3. BHP i ochrona środowiska
Przy zastosowaniu materiałów systemowych ściśle przestrzegać instrukcji BHP dostarczonej przez
producenta.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych.
Wielkości obmiarowe izolacji określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- „Wymagania ogólne".
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne
Sprawdzeniu podlega:
- zgodność z dokumentacja techniczna.
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- przygotowanie podłoża,
- prawidłowość wykonania izolacji,
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu.
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem.
-sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe itp.,
- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi
atestami wytwórcy. Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów których właściwości
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techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. Nie należy stosować
również materiałów przeterminowanych.
9. Podstawa płatności
Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiałów do wykonania izolacji
- przygotowanie powierzchni do gruntowania
- zagruntowanie powierzchni
- położenie warstwy izolacyjnej
- wykonanie badan i testów zgodnie ze Specyfikacja
-uporządkowanie stanowiska po robotach
10. Przepisy związane

1.1.
Normy:
PN-EN 13111:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkładowe do pokryć dachowych i ścian.
Określenie odporności na przesiąkanie wody.
PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie
prawodawstwo
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

ST.03.03
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
KOD CPV 45330000-9
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
instalacji wodno-kanalizacyjnej związanej z realizacją zadania: Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego w
budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach ul. Mokra 28/34
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie roboty niezbędne do wykonania instalacji
wodnej i kanalizacyjnej, w tym roboty demontażowe starej instalacji oraz roboty montażowe nowej
instalacji
Zakres robót obejmuje:
-demontaż armatury
- demontaż rur wod.-kan
-montaż rur wod.-kan.
- zakup i montaż armatury
- uruchomienie i próby instalacji
Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do specyfikacji
przedmiarze, kosztorysie nakładczym i opisie przedmiotu zamówienia.
1.4. Określenia podstawowe
Instalacja wodociągowa - instalacje wodociągowa stanowią układy połączonych przewodów, armatury i
urządzeń służące do zaopatrywania budynku w zimna i ciepła wodę, spełniającą wymagania jakościowe
określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia
przez ludzi,
Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja wody zimnej doprowadzonej z sieci wodociągowej, która
rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego.
Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja, która rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na
zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody,
System kanalizacyjny - system składający się z urządzeń kanalizacyjnych i innych elementów
składowych, służący do odbierania i usuwania ścieków w sposób grawitacyjny.
Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania ścieków
z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika.
Pion kanalizacyjny – główny przewód na ogół pionowy odprowadzający ścieki z urządzenia
kanalizacyjnego.
Podejście kanalizacyjne – przewód łączący urządzenia sanitarne z pionem lub przewodem odpływowym,
Przewód odpływowy – przewód odprowadzający ścieki ułożony ze spadkiem w obrębie budynku lub w
gruncie poza budynkiem, do którego podłączone są przewody spustowe lub urządzenia sanitarne z
najniższej kondygnacji,
Rura wywiewna – przedłużenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyżej położonym podejściem
kanalizacyjnym, stanowiące jego zakończenie i mające połączenie z atmosferą,
Zawór napowietrzający – zawór, który umożliwia dopływ powietrza do systemu kanalizacyjnego, lecz
uniemożliwia jego wypływ z systemu,
Szafka hydrantowa – szafka z blachy stalowej lub w postaci wnęki w ścianie, służącą do umieszczenia w
niej zaworu hydrantowego oraz sprzętu pożarniczego umożliwiającego podjecie akcji gaszenia pożaru
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
1) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z
dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna i obowiązującymi przepisami, w tym PN,
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2) Wykonawca uwzględni w kalkulacji robót wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego
działania instalacji z ewentualnymi zmianami, dostarczy także wszelkie dokumenty i zezwolenia
konieczne jako załączniki do dokumentacji koniecznej do uzyskania zezwolenia na użytkowanie.
3) Wszelkie uwagi dotyczące dokumentacji, zakresu robót, sposobu wykonania musza być zgłoszone
przed podpisaniem kontraktu i wyjaśnione w sposób niebudzący wątpliwości.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Zastosowane materiały musza spełniać wymogi stawiane przez obowiązujące Polskie Normy. Materiały
nie objęte Polskimi Normami muszą posiadać atesty lub aprobaty techniczne wydane przez upoważnione
jednostki zgodnie z obowiązującym prawem.
Szczegółowe zestawienie materiałów znajduje się w kosztorysie nakładczym.
Wyboru konkretnego materiału oraz jego producenta dokonuje Inżynier Budowy spośród przedstawionych
przez wykonawcę propozycji. Wybór ten powinien być zaakceptowany przez projektanta.
Do budowy instalacji wod. kan. stosować materiały wymienione w dokumentacji projektowej:
2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Rurociągi stalowe i z tworzyw sztucznych należy składować w pozycji leżącej w wiązkach i kręgach na
płaskim równym utwardzonym podłożu zabezpieczonym przed woda opadowa oraz działaniem słońca i
deszczu.
Pierwsza warstwę rur układać na podkładach drewnianych.
Rurociągi należy układać wg poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób umożliwiający dostęp
do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
Armaturę i urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych,
zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych.
Uwaga:
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji, opisie przedmiotu
zamówienia i kosztorysie nakładczym służą określeniu pożądanego standardu wykonania i
określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwiązań.
3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wod – kan. powinien wykazać się możliwością
korzystania z właściwego sprzętu budowlanego umożliwiającego wykonanie instalacji, w tym
specjalistycznego sprzętu do montażu rurociągów, podwieszeń i izolacji, rusztowań do montażu
rurociągów itp.
Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii wykonania, warunków
wykonywania robót oraz racjonalnego wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
Rury, kształtki i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed
możliwością przesuwania się podczas transportu.
Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających
uszkodzenie rur.
Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładowywać po pochyłych legarach.
Podczas załadunku i wyładunku rur oraz armatury należy ściśle przestrzegać wymagań producenta oraz
przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty instalacyjno-montażowe
5.1.1. Montaż urządzeń
Montaż urządzeń ma być dokonany zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz z
instrukcją producenta.
5.1.2. Montaż armatury
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji.
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Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być tak instalowana, żeby była dostępna do
obsługi i konserwacji.
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.
5.1.5. Badanie i uruchamianie instalacji
Instalacje wody zimnej i ciepłej należy poddać próbie szczelności.
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami określonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i
przemysłowe.
Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnice powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej
ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min. Poniżej wartości ciśnienia próbnego.
Przed hydrauliczna próba szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić. W czasie badania powinien
być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron.
Końcówki przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich
zaślepek z uszczelnieniem a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem
w planie i profilu.
Na badanym odcinku nie powinna być instalowana armatura przed przeprowadzeniem próby szczelności.
Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego w badanym
odcinku przewodu ciśnienia roboczego.
Wielkość ciśnienia próbnego powinna być zgodna z wymaganiami producenta oraz aprobata
techniczna.
Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej.
Ciśnienie próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć równe maksymalnemu
występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu.
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach prób szczelności należy dokonać jego
płukania, używając do tego czystej wody.
Prędkość przepływu wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu.
Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna.
5.1.6. Podłączenie instalacji
Instalacje wody zimnej należy włączyć w istniejący przewód w piwnicy budynku a ciepła do wymiennika
zlokalizowanego w węźle cieplnym.
Kanalizacje sanitarna należy podłączyć do istniejącej kanalizacji wewnątrz budynku.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Każda dostarczona partia materiałów powinna byc zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
Jednostka obmiarowa jest metr przewodu instalacyjnego dla danej średnicy oraz sztuka lub komplet
zamontowanej armatury lub urządzenia.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji wod. kan. należy dokonać zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe” oraz norma PN-64/B-10400.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,
– Dziennik budowy,
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców
materiałów ),
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– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
– zgodność wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
– protokoły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
– protokoły badan szczelności instalacji.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN – 92/B – 01706 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
PN – 92/B – 01707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN – 92/B – 10735 – Przewody kanalizacyjne. Wymagania związane z odbiorem.
PN – 81/B – 10700/00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
• PN – 81/B – 10700/01 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
• PN – 81/B – 10700/02 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych.
• PN – 81/B – 10700/04 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z PE.
• PN – B – 10720:1998 – Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach.
Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN – H-74200:1998 – Rury stalowe ze szwem gwintowane
• PN – EN 1329-1:2001 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli
Niezmiękczony polichlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek
i systemu
• PN-EN ISO 15874-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
ciepłej i zimnej - Polipropylen (PP) - Część 1: Wymagania ogólne
• PN-EN ISO 15874-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
ciepłej i zimnej - Polipropylen (PP) - Część 2: Rury
• PN-EN ISO 15874-3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
ciepłej i zimnej - Polipropylen (PP) - Część 3: Kształtki
•• Dz. U. Nr 8 z dn. 31.01.2002r. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
przeciętnych norm zużycia wody – poz. 70 z dn. 14.01.2002r.
• Dz. U. Nr 129 z dn. 14.08.2002r. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzenia
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – poz. 1108 z dn. 20.07.2002r.
• Dz. U. Nr 75 z dnia 12.04.2002r.- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - poz. 690 z dn. 15,06.2002r.
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II – Roboty
instalacji sanitarnych i przemysłowych”.
• Wymagania techniczne COBTRI INSTAL – zeszyt 1 – Zabezpieczenie wody przed wtórnym
zanieczyszczeniem.
• Wymagania techniczne COBTRI INSTAL – zeszyt 7 – Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociągowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych – wyd. COBRTI INSTAL 2003r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

ST.04.01
Roboty tynkarskie
KOD CPV 45410000-4
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych związanych z realizacją zadania : Remont zaplecza
szatniowo-sanitarnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach ul. Mokra 28/34
.1 .2. Zakres stosowania SST:
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1 .3. Zakres robót objętych SST:
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.
- tynki wewnętrzne cementowo-wapienne
- tynki gipsowe mokre i suche
- tynki żywiczno-mineralne 9mozaikowe)
Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia.
1 .4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1 .5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiały.
2.1: Woda ( PN-EN 1008:2004).
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania a w szczególności
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5
mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
* Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
* Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
* zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
* Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
* Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni
od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5C.
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* Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwna
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład nieobjętościowy zapraw należy
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Szpachlówki mineralne.
Tynki gipsowe są gotowymi ,suchymi zaprawami na bazie spoiwa gipsowego ze specjalnymi dodatkami.
2.6. Tynki mineralno-żywiczne (mozaikowe)
Tynki gipsowe są gotowymi ,suchymi zaprawami na bazie spoiwa gipsowego ze specjalnymi dodatkami.
Uwaga:
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji, opisie przedmiotu
zamówienia i kosztorysie nakładczym służą określeniu pożądanego standardu wykonania i
określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwiązań.
3. Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi sodkami transportu. Podczas transportu
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności.
Zaprawy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w
suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi
6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Produkt drażniący, zawiera cement. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg
oddechowych i skóry.
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z norma BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice
drzwiowe i okienne.
b) Zaleca sie przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. Po upływie
4- 6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5C pod warunkiem, w ciągu doby nie nastąpi
spadek poniżej 0C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich spodków
zabezpieczających, zgodnie z Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie
obniżonych temperatur.
d) Zaleca sie chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.2. Przygotowanie zaprawy:
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z odmierzona ilością
wody (w proporcji 0,13÷0,16 I wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej
konsystencji. Czynność te najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem lub w
betoniarce, a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim.
Zaprawa nadaje sie do użycia po kilku minutach od wymieszania i należy ja wykorzystać w ciagu
4 godzin. Proporcje dodawanej wody należy skorygować doświadczalnie, kierując sie pożądana
konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do
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przygotowania masy niewłaściwej ilości wody prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych
tynku.
5.3. Przygotowanie podłoży.
5.3.1. Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów,
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni należy odkuć, zaś części
luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej.
Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć czysta woda. Jeżeli istnieje potrzeba
redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji gruntującej wg instrukcji producenta.
Zaprawy tynkarskiej nie stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.
Przed tynkowaniem podłoży gipsowych powierzchnie istniejących ścian należy zarysować ostrym dłutem
w gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 mm.
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach
na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego
mydła lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie sucha powierzchnie podłoża należy zwilżyć woda.
5.4. Wykonywanie tynków dwu- i trójwarstwowych.
Tynk cementowy należy wykonywać jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu równych powierzchni tynku
pomaga zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. Mocuje się je mechanicznie bądź poprzez
zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).
Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie obrzutki wstępnej”. Po jej związaniu (ale jeszcze przed
stwardnieniem) należy wykonać narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach narzuca sie równomiernie
kielnia (lub agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą styropianową lub drewniana i
wrzucać z powrotem do naczynia.
Świeży tynk można wyrównywać długa łata, wykorzystując listwy prowadzące. Moment przystąpienia do
zacierania należy określić doświadczalnie tak, aby nie nastąpiło zbytnie przesuszenie powierzchni tynku.
Zacieranie wykonuje się z reguły po nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadającej
grubości kruszywa.
Prace wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z technologia robót tynkarskich, stosując narzędzia
odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Jeżeli tynk ma stanowić
podłoże pod okładziny ceramiczne nie należy go w ogóle zacierać.
Gdy na tynku ma zostać położona gładź gipsowa należy go zatrzeć pacą styropianową. W czasie
wysychania tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Tynki zewnętrzne
chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszając je wodą.
Tynk trójwarstwowy cementowo-wapienny powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut
tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne
- w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
- w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
5.5. Tynki gipsowe
Do tynkowania można przystąpić tylko wtedy gdy temperatura otoczenia i podłoża jest powyżej + 5 st. C
oraz jest gwarancja , że temperatura zostanie utrzymana również w czasie wiązania i wysychania
tynku gipsowego. Elementy betonowe wylewane lub prefabrykowane zaleca się zagruntować
preparatem gruntującym. Preparat należy nanieść co najmniej dzień wcześniej przed planowanym
tynkowaniem. Tynkowanie można wykonać metoda natryskowa. Średnia grubość tynku wynosi 1 mm.
5.5. Tynki mozaikowe
Prace nad tynkiem mozaikowym zaczynamy od przygotowania podłoża. Powinno ono zostać odpowiednio
oczyszczone (z kurzu, brudu, wapna itp.) - przy pomocy szczotki i wody. Jeżeli tynk wykonywany jest na
ścianach wcześniej pokrytych starymi tynkami - należy je wcześniej zdrapać i skuć, następnie wyrównać
podłoże zaprawą tynkarską. Ściany budynku musimy oczyścić ze starej farby. Tak przygotowane podłoże
należy zagruntować wstępnie gruntem uniwersalnym. Przed tynkowaniem należy pomalować pędzlem
całą powierzchnię podłoża, na które będziemy nanosić tynk mozaikowy. Malujemy ścianę specjalnym
podkładem dostarczonym wraz z tynkiem - podkład ten ma odpowiedni kolor dostosowany do barwy
tynku. Tynk nakłada się tzw. metodą mokre na mokre - nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej
powierzchni przed nałożeniem warstwy tynku na resztę tynkowanej powierzchni. Na przygotowane
podłoże nanosimy uprzednio przygotowany w wiaderku tynk. Warstwa tynku (około 2-3 mm) powinna być
nakładana pacą płaską ze stali nierdzewnej, najlepiej ruchem z dołu do góry. Wygładzamy mokry tynk
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pacą plastikową. Wygładzamy go ruchami pacy w tym samym kierunku, nie zmieniamy kierunku w trakcie
zacierania (wygładzania). Wygładzanie ruchami pacy w różne strony może prowadzić do różnic w
odcieniu koloru tynku po zaschnięciu. Będzie to widoczne na całej powierzchni tynku. Przerwanie
tynkowania należy wykonywać w miejscach takich jak: naroża wewnętrzne, zewnętrzne, miejsca mało
widoczne (za rurą spustową- odprowadzającą wodę z dachu) itp. Tynk mozaikowy na powierzchniach
zewnętrznych budynku można nanosić w przedziale temperaturowym od 5-25 ˚C - najlepiej w pogodne,
bezdeszczowe dni. Intensywny deszcz może odbarwić lub nawet spłukać położony świeżo tynk. Tynk po
wykonaniu należy zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi (na czas wyschnięcia, czyli od 12-48
godzin) aby nie powstały na nim niekontrolowane odbarwienia. Tynk zabezpieczamy np. folią malarską,
umocowaną na stelażu z
listewek, tak aby folia nie dotykała tynku, gdyż przywrze do niego na stale po jego zaschnięciu. Na nowo
wykonanych podłożach mineralnych (takich jak: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne) można
rozpocząć prace przygotowawcze i nakładanie masy akrylowej po min. 3-4 tygodniach od wykonania
podłoża. Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu,
używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą ze stali nierdzewnej usunąć
nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa /zebrany materiał można ponownie wykorzystać po jego
przemieszaniu/, równocześnie wyrównując powierzchnię warstwy. Po czym, nałożony tynk wygładzić w
jednym kierunku (np. z dołu do góry lub z lewa na prawo), aż do uzyskania równej, gładkiej i jednolitej
powierzchni. Proces wygładzania należy wykonywać jednym, ciągłym ruchem przy użyciu pacy ze stali
nierdzewnej.
6. Kontrola jakości.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną.
Sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
Sprawdzenie dokładności wykonania
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru 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 Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć woda.
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 2m.
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 wieksze niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni
8.2.3.Odbiór tynków wykonanych z gipsu tynkarskiego należy przeprowadzić wg PN-70/B-10100, jak dla
IV kategorii tynków.
Sprawdzeniu podlegają:
- przygotowanie podłoży /czystość, stabilność, gruntowanie/,
- rodzaj zastosowanych materiałów /deklaracja zgodności/,
- grubość tynku / średnia grubość tynku 10 mm/,
- przyczepność tynku do podłoża /nie mniej ni_ 0,3 MPa/
- występowanie wad i uszkodzeń powierzchni,
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- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi.
8.2.4. 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.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne” pkt 9.
10. Przepisy związane.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-E N 459-1 :2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

ST.04.02
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
KOD CPV 45421000-4
1. Wstęp.
1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej związanej z realizacją zadania : Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego w
budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach ul. Mokra 28/34
1 .2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1 .3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu stolarki drzwiowej. W skład tych robót wchodzi:
Drzwi wewnętrzne;
Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia.
1 .4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1 .5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiały.
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
2.1. Stolarka drzwiowa metalowa , malowana proszkowo zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia obwiedniowe o wielopunktowym docisku skrzydła do
ramy
Uwaga:
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji, opisie przedmiotu
zamówienia i kosztorysie nakładczym służą określeniu pożądanego standardu wykonania i
określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwiązań.
3. Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport.
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować
w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości
przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utrata stateczności.
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5. Wykonanie robót.
5.1. Przygotowanie ościeży.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeże, do którego ma
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej
* Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych.
* Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy
zabezpieczyć przed korozja biologiczna od strony muru.
* Szczeliny miedzy ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
świadectwem ITB.
* Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie
* Po zmontowaniu dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
5.3 Montaż odbojnic zgodnie z instrukcja producenta
6. Kontrola jakości.
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN- 72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana 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.
Jednostkami obmiaru są:
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione
w punkcie 5
9. Podstawa płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne” pkt 9.
10. Przepisy związane.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN- 78/B-1 3050 Szkło płaskie walcowane.
PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-C-81 901 :2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
PN-C-81 901 :2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności
akustycznej elementów budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych
elementów budowlanych
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności
akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych
PN-B-05000: 1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

ST.04.03
Kładzenie i wykładanie podłóg
KOD CPV 45432100-5
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru posadzek występujących w realizacji zadania : Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego w
budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach ul. Mokra 28/34
1 2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1 .3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
naprawę posadzek w obiekcie przetargowym.
- Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
- Posadzki właściwe.
Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia.
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 dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiały.
2.1 Woda
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2 Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 .
mm.
2.4 Wylewka samopoziomująca - zaprawy cementowe z dodatkami upłynniającymi, najczęściej kazeiną
2.5 Posadzka z płytek GRES - wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - kolor uzgodniony z
inwestorem
Uwaga:
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji, opisie przedmiotu
zamówienia i przedmiarze służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu
właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwiązań.
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3. Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. Transport.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem, uszkodzeniami lub
utratą stateczności.
5. Wykonanie robót.
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
W przypadku stwierdzenia, że podłoże jest zabrudzone i nierówne należy je oczyścić przy użyciu
maszyny jednotarczowej z odpowiednią tarczą. Wyczyszczone podłoże należy odkurzyć przy pomocy
odkurzaczy przemysłowych zdolnych do wykonywania najcięższych prac.
Dylatacje technologiczne i szczeliny na podłożu powinny być zlokalizowane, wypełnione i trwale
zamknięte.
Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem podłoża przystępujemy do
gruntowania podłoża. W zależności od rodzaju podłoża dobieramy odpowiedni grunt (podłoże nasiąkliwe,
nienasiąkliwe). Celem gruntowania jest związanie pyłów na powierzchni oraz poprawa przyczepności.
Grunt rozprowadzamy wałkiem Po upływie określonego czasu schnięcia (rodzaj gruntu) przystępujemy do
wylewania masy niwelującej. W zależności od przeznaczenia pomieszczenia dobieramy odpowiedni
rodzaj masy. Grubość masy szpachlowej powinna wynosić 4 mm.
5.2 Posadzki z płytek
Układanie płytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.
Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie przeczesuje” się
zębatą krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona
równomiernie i pokrywać cała powierzchnie 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:
— 50x50mm - 3mm
— l00xl00mm - 4mm
— l50xl50mm - 6mm
— 200x200mm - 6mm
— 250x250mm - 8mm
— 300x300mm – l0mm
— 400x400mm - l2mm.
Powierzchnia z nałożona warstwa 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 cała powierzchnia
płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnia powierzchnie
przyklejanych płytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
- do l00mm
- około2mm
— od l00 do 200mm – około 3mm
— od 200 do 600mm – około 4mm
— powyżej 600 mm – około 5-20 mm.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar,
można też usunąć wkładki dystansowe.
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W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje sie 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 ułożenia płytek.
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
6. Kontrola jakości.
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym
dokumentem.
6.2. Nie do dopuszcza się stosowania do robót materiałów których właściwości nie odpowiada
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
6.3. Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych konania robót (cieplnych,
wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
7. Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez
producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie.
8.2.Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wygładu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę
wzrokową,
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych ; badania prostoliniowości
należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości
spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez
ocenę wzrokową,
9. Podstawa płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne” pkt 9.
10. Przepisy związane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

ST.04.05
Roboty malarskie
KOD CPV 45442100-8
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót malarskich związanych z realizacją zadania Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego w
budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach ul. Mokra 28/34
1 .2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1 .3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót malarskich obiektu :
Malowanie tynków wewnętrznych
Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w załączonym do specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia.
1 .4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1 .5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiały.
2.1 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:
- wodę - do farb emulsyjnych,
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.3. Farby budowlane gotowe.
2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wymagania dla farb:
- lepkość umowna: min. 60,
- gęstość: max. 1,6 g/cm3
- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentów: max. 90 m
- czas schnięcia powłoki w temp. 2OC i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia
wyschnięcia - max. 2 godz.
Wymagania dla powłok:
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
- grubość -100-120 pm
- przyczepność do podłoża - 1 stopień,
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- elastyczność - zgiętą powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od
podłoża,
- twardość względna - min. 0,1,
- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować
uszkodzenia powłoki,
- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie
powłoki.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5C.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
2.4 Środki gruntujące.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjna rozcieńczoną woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej,
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
2.5 Ekologiczna farba odporna na zmywanie, wodorozcieńczalna, na bazie naturalnych minerałów i żywic
akrylowych, o podwyższonej odporności na ścieranie,.
Kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym
Uwaga:
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji, opisie przedmiotu
zamówienia i kosztorysie nakładczym służą określeniu pożądanego standardu wykonania i
określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwiązań.
3. Sprzęt.
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4. Transport.
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. Składowanie - Farba silikatowa:
W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres składowania wynosi 12
miesięcy.
5. Wykonanie robót.
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 8C. W okresie
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny byc ogrzane do
temperatury co najmniej +8C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania
temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian 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.
5.1. Przygotowanie podłoży.
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny Bryc, naprawione przez wypełnienie
ubytków zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny byc oczyszczone z kurzu i brudu,
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie
wypełnić zaprawa cementowo - wapienna.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byc oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami
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normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
5.2 Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjna tego samego rodzaju z
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczona woda w stosunku 1: 3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.3. Wykonywanie powłok malarskich.
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna
być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki
powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy
stosować farby w różnych odcieniach.
5.4 Powłoki systemowe ścian są powłokami na bazie _żywicy syntetycznej wg instrukcji producenta
5.5. Próbne wymalowania.
Przed zamówieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST należy dokonać wymalowań na
próbnym nośniku ( zagruntowanej płycie suchego tynku ) o wymiarach ok. 2 m2. Ekspozycja próbników
powinna być w miejscu wymalowań tzn. próbnik farb elewacyjnych powinien być zamocowany na
elewacji, a farb wewnętrznych we wnętrzu budynku. Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje
Inspektor nadzoru.
6. Kontrola jakości.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie
wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5C przy wilgotności
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.
Gdy którekolwiek z badan dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub
całkowicie i wykonać powtórnie.
7. Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
8.1. Odbiór podłoża.
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże,
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa
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cementowo-wapienna do robót tynkowych lub odpowiednia szpachlówka. Podłoże powinno być
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie
od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków,
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym
powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym
narzędziem powłoki od podłoża.
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu badanej powierzchni
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne”
10. Przepisy związane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-C-81 901 :2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81 608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 czesc 4, wydanie Arkady – 1990 rok.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST.04.06
Kładzenie glazury
KOD CPV 45431200-9
1.Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót kładzenia
glazury związanych z realizacją zadania: Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego w budynku Szkoły
Podstawowej nr 3 w Pabianicach ul. Mokra 28/34
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania .
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót w zakresie kładzenia glazury
występujących w budynku.
Zakres i ilość wymienionych robót określa opis przedmiotu zamówienia i załączone do projektu
przedmiary
1.4. Określenia podstawowe
Określenia używane w niniejszej ST sa zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
z określeniami podanymi w ST- „Wymagania ogólne"
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST- "Wymagania ogólne".
Prace powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i z zachowaniem wymagań niniejszej
ST.
Niezbędne odstępstwa od dokumentacji projektowej powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
2.Materiały
2.1. Zaprawa klejowa
Sucha mieszanka spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących, odznaczająca się dobrą
plastycznością oraz przyczepnością do różnego rodzaju materiałów budowlanych, np. zaprawa klejowa
np. typu Ceresit CM 11
2.2. Zaprawa do fugowania
Suchą mieszanka spoiwa cementowego, specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, wypełniaczy,
barwników oraz dodatków modyfikujących, charakteryzująca się wysoką elastycznością, wytrzymałością i
przyczepnością, a tym samym bardzo dobrymi parametrami eksploatacyjnymi - w szczególności
odpornością na spękania, zarysowanie oraz odspojenie od płytek – np. typu Ceresit
2.3. Materiał okładzinowy
Materiał okładzinowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
2.4. Listwy narożnikowe
Listwy narożnikowe z PCV (wewnętrzne i zewnętrzne) o grubości dostosowanej do grubości płytek
2.5 Woda
Do przygotowania zapraw i nawilżania podłoża można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych
można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za wierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
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3.Sprzęt
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
• do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane,
• do przygotowania zaprawy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe,
• do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka,
• do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia,.
• do nakładania kleju – paca zębata
• do układania płytek - poziomica
• do spoinowania – rakla gumowa, gąbka.
 do mieszania mas samopoziomujących używamy mieszaczy, których maksymalne obroty nie
przekraczają 600 obr./min (większe spowodują zbyt duże napowietrzenia masy).
 masę rozprowadzamy na podłożu raklą i odpowietrzamy specjalnym wałkiem odpowietrzającym.






Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy zębatej
Walec o wadze min. 50 kg do odpowietrzania powierzchni pod wykładziną.
Nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa do montażu cokołów.
Frezarka ręczna lub mechaniczna do frezowania wykładziny
Spawarka ręczna lub automat spawalniczy do zgrzewania styków wykładzin.

4.Transport
4.1.. Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i
pojemniki należy chronić przed przemarznięciem.
4.2.Materiały okładzinowe przewozić środkami transportu dostosowanymi wielkością do ilości i wagi
materiału na paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywróceniem lub (przy mniejszych
ilościach) w zamkniętych kartonowych pudłach.
4.3.Wodę (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny
lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.
5.Wykonanie robót
5.1.Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań, nadlewek, kurzu
oraz wszelkich materiałów, warstw i substancji zmniejszających przyczepność.
Mleczko cementowe i luźne części usunąć przez piaskowanie.
Silnie chłonne podłoża, beton komórkowy i podłoża zawierające gips należy zagruntować preparatem
gruntującym. Podłoża betonowe i cementowe należy zwilżać wodą do stanu matowo-wilgotnego.
Aplikacja materiału powinna odbywać się albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane podłoże.
5.2. Klejenie okładzin ceramicznych
5.2.1. Układanie płytek na powierzchniach pionowych.
Okładzinę ścienną z płytek można wykonywać jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z pkt.
5.2
Wykonanie posadzki powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj płytek, rodzaj zaprawy
klejowej, grubość warstwy zaprawy, szerokość spoin, dylatacji itp.
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania okładzin z płytek:
a)
w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu okładzin temperatura powietrza nie powinna być
niższa niż 5 °C,
b)
powierzchnia ścian powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem na leży
usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki,
c)
spoiny między płytkami przez całą długość i wysokość ściany powin ny tworzyć linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:
•
2mm na 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku
pierwszego,
•
3mm na 1m i 5mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku
drugiego i trzeciego;
d)
szerokość spoin między płytkami powinna być stała,
e)
płytki powinny być związane ze ścianą warstwą zaprawy klejowej na całej swej powierzchni (bez
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pustek powietrznych); w przypadku układania płytek na schodach zewnętrznych, ścianach basenów
zaleca się nakładanie kleju na podłoże oraz na spodnią część płytki,
Dla zachowania stałej grubości warstwy zaprawy klejowej należy używać pac zębatych. Uzębienie pacy
dobrać do wymaganej grubości warstwy klejowej.
5.2.2. Wypełnianie fug
Do spoinowania przystąpić można po związaniu zaprawy klejowej.
Zaprawę spoinującą należy wprowadzać za pomocą gumowego narzędzia do spoinowania i ściągać
nadmiar po przekątnej płytek. Po ściągnięciu zaprawy spoinującej zmyć powierzchnię sztywną gąbką lub
packą z gąbką, a po wyschnięciu ponownie zmyć i nawilżyć.

6.Kontrola jakości robót

6.1.Rodzaje odbiorów
Odbiór fragmentu prac budowlanych lub całego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na
sprawdzeniu zgodności jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.
Wyróżnia się:
1.
odbiór przejściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem pewnego
fragmentu prac (prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac),
• odbiór końcowy, obejmujący sprawdzenie zgodności z projektem wykonania całości
zaprojektowanych prac budowlanych.
W odbiorze powinni uczestniczyć przedstawiciele właściciela lub inwestora oraz przedstawiciele
wykonawcy.
6.2. Kolejność odbiorów prac
Roboty okładzinowe, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas których powinna
być skontrolowana jakość wykonanych prac i ich zgodność z wymaganiami projektu technicznego.
W trakcie prac dotyczących okładzin są wymagane następujące odbiory przej ściowe:
• odbiór podłoża pod powłokę izolacyjną,
• odbiór okładzin
Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości zaprojektowanych.
6.3.Zakres czynności kontrolnych
Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego, jak i
końcowego, obejmuje:
• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w dzienniku
budowy lub protokołów odbioru,
• sprawdzenie zgodności z projektem zastosowanych wyrobów - na podstawie zapisów j w.,
• sprawdzenie jakości wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru
badań sprawdzających, podanych w p. 4.4.6 niniejszego opracowania oraz w projekcie.
6.4.Kontrola i badania przy odbiorach przejściowych
6.4.1. Kontrola i badania materiałów
Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy
przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową.
6.4.2. Kontrola i badania podłoża
Zakres czynności kontrolnych dotyczących podłoża pod izolację podłogi powinien obejmować:
• sprawdzenie wizualne powierzchni podłoża pod względem wyglądu zewnętrznego, szorstkości,
czystości, zawilgocenia,
• sprawdzenie wytrzymałości betonu, muru czy tynku metodami nieniszczącymi. Wyniki kontroli
podłoża powinny być zamieszczone w dzienniku budowy.
6.4.3. Kontrola i badania okładzin z płytek
Zakres czynności kontrolnych dotyczących okładzin z płytek powinien obejmować:
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić
wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m
przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu ściany; prześwit między łatą i
powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1mm,
• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej
ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,
• sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki młotkiem drewnianym;
charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania okładziny z podkładem,
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• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości l m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z
dokładnością do 0,5mm.
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w dzienniku
budowy lub protokole załączonym do dziennika budowy.
Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac
budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo.
7.Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest:
• 1 m 2 – dla wykonanych okładzin z płytek ceramicznych,
8.Odbiór robót
Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne wymienione
w pkt. 6 zostały ocenione pozytywnie.
Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji odbiorowej
budowy, której elementem było wykonanie warstwy uszczelniającej.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne” pkt 9.
10.Przepisy związane

PN-88/B-32250
PN-85/B-04500
PN-67/C-04500
ZUAT-15/IV.13/2002
PN-EN 934-6:2002
PN-EN ISO 10545-1 lipiec
1999
PN-EN ISO 10545-2 lipiec
1999

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymałościowych.
Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania
próbek.
Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania
powłok hydroizolacyjnych.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.
Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki od bioru
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i spraw dzanie
jakości powierzchni
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