PRACE REMONTOWE W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. CHEŁMŻYŃSKIEJ 168 W WARSZAWIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SPIS TREŚCI
CZĘŚĆ 1 - WYMAGANIA OGÓLNE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA ............................................................................................... 7
2. MATERIAŁY ..................................................................................................... 12
3. SPRZĘT ........................................................................................................... 13
4. TRANSPORT ................................................................................................... 14
5. WYKONANIE ROBÓT ..................................................................................... 14
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ....................................................................... 15
7. OBMIAR ROBÓT ............................................................................................. 19
8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................. 20
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ..... .......................................................................

22

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................. 23

CZĘŚĆ 2 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
ROZDZIAŁ I - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
1. CZĘŚĆ OGÓLNA ............................................................................................ 25
2. MATERIAŁY ..................................................................................................... 26
3. SPRZĘT ........................................................................................................... 26
4. TRANSPORT ................................................................................................... 26
5. WYKONANIE ROBÓT ..................................................................................... 26
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ....................................................................... 26
7. OBMIAR ROBÓT ............................................................................................. 26
8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................. 27
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................... 27
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................. 28
ROZDZIAŁ II - ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
1. CZĘŚĆ OGÓLNA ............................................................................................ 29
2. MATERIAŁY ..................................................................................................... 29
3. SPRZĘT ........................................................................................................... 29
4. TRANSPORT ................................................................................................... 29
5. WYKONANIE ROBÓT ..................................................................................... 30
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ....................................................................... 30
7. OBMIAR ROBÓT ............................................................................................. 30
8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................. 30
Specyfikacja została sporządzona w systemie
SEKOspec
SEKOspec na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej
OWEOB
opracowanej
Promocjaprzez
Sp. zOWEOB
o.o. 2005Promocja Sp. z o.o.

1

PRACE REMONTOWE W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. CHEŁMŻYŃSKIEJ 168 W WARSZAWIE
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................... 31
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................. 31
ROZDZIAŁ III - ROBOTY ZIEMNE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA ............................................................................................ 32
2. MATERIAŁY ..................................................................................................... 33
3. SPRZĘT ........................................................................................................... 34
4. TRANSPORT ................................................................................................... 35
5. WYKONANIE ROBÓT ..................................................................................... 36
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ....................................................................... 37
7. OBMIAR ROBÓT ............................................................................................. 37
8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................. 38
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................... 38
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................. 38

CZĘŚĆ 3 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
ROZDZIAŁ I - WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH
1. WSTĘP ............................................................................................................. 40
2. MATERIAŁY ..................................................................................................... 41
3. SPRZĘT ........................................................................................................... 43
4. TRANSPORT ................................................................................................... 44
5. WYKONANIE ROBÓT ..................................................................................... 44
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ....................................................................... 47
7. OBMIAR ROBÓT ............................................................................................. 47
8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................. 48
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................... 50
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................. 52
ROZDZIAŁ II - ROBOTY IZOLACYJNE
1. WSTĘP ............................................................................................................. 53
2. MATERIAŁY ..................................................................................................... 55
3. SPRZĘT ........................................................................................................... 58
4. TRANSPORT ................................................................................................... 59
5. WYKONANIE ROBÓT ..................................................................................... 60
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ....................................................................... 64
7. OBMIAR ROBÓT ............................................................................................. 67
8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................. 67
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................... 70
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................. 72

Specyfikacja została sporządzona w systemie
SEKOspec
SEKOspec na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej
OWEOB
opracowanej
Promocjaprzez
Sp. zOWEOB
o.o. 2005Promocja Sp. z o.o.

2

PRACE REMONTOWE W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. CHEŁMŻYŃSKIEJ 168 W WARSZAWIE

ROZDZIAŁ III - ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI
PUNKT 1 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
1. WSTĘP ............................................................................................................ 75
2. MATERIAŁY ..................................................................................................... 75
3. SPRZĘT ........................................................................................................... 76
4. TRANSPORT ................................................................................................... 76
5. WYKONANIE ROBÓT ..................................................................................... 76
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ....................................................................... 79
7. OBMIAR ROBÓT ............................................................................................. 80
8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................. 81
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................... 81
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................. 81
PUNKT 2 - BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
1. WSTĘP ............................................................................................................ 82
2. MATERIAŁY ..................................................................................................... 82
3. SPRZĘT ........................................................................................................... 85
4. TRANSPORT ................................................................................................... 85
5. WYKONANIE ROBÓT ..................................................................................... 86
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ....................................................................... 86
7. OBMIAR ROBÓT ............................................................................................. 87
8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................. 87
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................... 88
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................. 88
PUNKT 3 - PODBODOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTĘP ............................................................................................................ 89
2. MATERIAŁY ..................................................................................................... 90
3. SPRZĘT ........................................................................................................... 92
4. TRANSPORT ................................................................................................... 92
5. WYKONANIE ROBÓT ..................................................................................... 94
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ....................................................................... 99
7. OBMIAR ROBÓT ............................................................................................. 99
8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................. 99
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................... 99
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................. 99
PUNKT 3a - PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTĘP .......................................................................................................... 102
2. MATERIAŁY ................................................................................................... 103
3. SPRZĘT ......................................................................................................... 103
4. TRANSPORT ................................................................................................. 104
5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................... 104
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ..................................................................... 101
7. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................... 105
Specyfikacja została sporządzona w systemie
SEKOspec
SEKOspec na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej
OWEOB
opracowanej
Promocjaprzez
Sp. zOWEOB
o.o. 2005Promocja Sp. z o.o.

3

PRACE REMONTOWE W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. CHEŁMŻYŃSKIEJ 168 W WARSZAWIE
8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................... 105
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................. 105
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................... 106
PUNKT 4 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1. WSTĘP .......................................................................................................... 107
2. MATERIAŁY ................................................................................................... 107
3. SPRZĘT ......................................................................................................... 109
4. TRANSPORT ................................................................................................. 109
5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................... 109
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ..................................................................... 110
7. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................... 111
8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................... 112
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................. 112
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................... 112

CZĘŚĆ 4 - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
ROZDZIAŁ I - INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA ........................................................................................... 114
2. MATERIAŁY .................................................................................................... 116
3. SPRZĘT ......................................................................................................... 118
4. TRANSPORT ................................................................................................. 118
5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................... 119
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ..................................................................... 120
7. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................... 121
8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................... 121
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................. 122
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................... 123
ROZDZIAŁ II - INSTALOWANIE WENTYLACJI
1. CZĘŚĆ OGÓLNA ........................................................................................... 127
2. MATERIAŁY .................................................................................................... 128
3. SPRZĘT ......................................................................................................... 130
4. TRANSPORT ................................................................................................. 130
5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................... 131
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ..................................................................... 131
7. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................... 132
8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................... 132
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................. 133
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................... 134

Specyfikacja została sporządzona w systemie
SEKOspec
SEKOspec na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej
OWEOB
opracowanej
Promocjaprzez
Sp. zOWEOB
o.o. 2005Promocja Sp. z o.o.

4

PRACE REMONTOWE W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. CHEŁMŻYŃSKIEJ 168 W WARSZAWIE

CZĘŚĆ 5 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
ROZDZIAŁ I - INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH
1. CZĘŚĆ OGÓLNA ........................................................................................... 137
2. MATERIAŁY ................................................................................................... 138
3. SPRZĘT ......................................................................................................... 140
4. TRANSPORT ................................................................................................. 140
5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................... 140
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ..................................................................... 141
7. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................... 141
8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................... 142
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................. 143
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................... 144
ROZDZIAŁ II - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
1. CZĘŚĆ OGÓLNA ........................................................................................... 145
2. MATERIAŁY ................................................................................................... 145
3. SPRZĘT ......................................................................................................... 146
4. TRANSPORT ................................................................................................. 147
5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................... 147
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ..................................................................... 147
7. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................... 148
8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................... 148
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................. 150
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................... 150

Specyfikacja została sporządzona w systemie
SEKOspec
SEKOspec na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej
OWEOB
opracowanej
Promocjaprzez
Sp. zOWEOB
o.o. 2005Promocja Sp. z o.o.

5

PRACE REMONTOWE W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. CHEŁMŻYŃSKIEJ 168 W WARSZAWIE

ROZDZIAŁ III - TYNKOWANIE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA .......................................................................................... 151
2. MATERIAŁY ................................................................................................... 152
3. SPRZĘT ......................................................................................................... 154
4. TRANSPORT ................................................................................................. 154
5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................... 155
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ..................................................................... 155
7. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................... 156
8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................... 157
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................. 158
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................... 159
ROZDZIAŁ IV - KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG
1. CZĘŚĆ OGÓLNA ........................................................................................... 161
2. MATERIAŁY .................................................................................................... 162
3. SPRZĘT ......................................................................................................... 163
4. TRANSPORT ................................................................................................. 164
5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................... 164
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ..................................................................... 166
7. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................... 168
8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................... 168
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................. 172
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................... 173
ROZDZIAŁ V - ROBOTY MALARSKIE I WYKOŃCZENIOWE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA ........................................................................................... 175
2. MATERIAŁY .................................................................................................... 176
3. SPRZĘT ......................................................................................................... 178
4. TRANSPORT ................................................................................................. 178
5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................... 179
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ..................................................................... 181
7. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................... 184
8. ODBIÓR ROBÓT ........................................................................................... 184
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................. 186
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................... 188

Specyfikacja została sporządzona w systemie
SEKOspec
SEKOspec na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej
OWEOB
opracowanej
Promocjaprzez
Sp. zOWEOB
o.o. 2005Promocja Sp. z o.o.

6

PRACE REMONTOWE W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. CHEŁMŻYŃSKIEJ 168 W WARSZAWIE

CZĘŚĆ 1
Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGÓLNE
dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dot. "Prac remontowych w budynku
komunalnym przy ul.Chełmżyńskiej 168 w Warszawie".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla
robót budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .
1.4. Określenia podstawowe
obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,
remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji,
urządzenia budowlane – 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,
teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,
dokumentacja budowy – przedmiar robót, dziennik robót remontowych, protokoły
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące
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realizacji obiektu, książka obmiarów,
aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w budownictwie,
właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości
określonych w rozdziale 8,
wyrób budowlany – 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
droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu,
dziennik robót remontowych – dziennik stanowiący dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania
robót,
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę,
rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi
stronami, służąca 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,
laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania koniecznych badań i prób związanych z oceną jakości
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót,
materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z przedmiarem robót i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych
polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,
rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych,
część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji,
ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegółowych specyfikacjach technicznych,
grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr
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2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.),
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór
nad budową obiektu budowlanego, reprezentuje on interesy Inwestora na budowie
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu,
istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane,
normy europejskie – 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,
przedmiar robót – 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,
robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają
przyjęty stopień scalenia robót,
Wspólny Słownik Zamówień – systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych, składa się ze
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego, obowiązuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003,
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r.,
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, przedmiarem robót, 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, przekaże dziennik robót remontowych oraz przedmiar robót i SST.
1.5.2. Zgodność robót z dokuentają projektową, przedmiarem robót i SST
Dokumentacja projektowa, przedmiar robót, 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
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tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
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.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokuentacja
projektową, przedmiarem robót i SST.
Wielkości określone w przedmiarze robót i w SST będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z
przedmiarem robót lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli,
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.3. 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 umowną.
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować
wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1)
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
2)

środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
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1.5.5. 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.
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.9. 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.
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1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają
wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku
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będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i
niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 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 ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w przedmiarze robót, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. .......
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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 przedmiarze robót, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

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 umową lub
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z dokumentacja projektową, przedmiarem robót, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
5.2.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
w przedmiarze robót i w SST, a także w normach i wytycznych.
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5.2.3. 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
6.1. 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 przedmiarem robót, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
-

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

-

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

-

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

-

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-

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

-

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

-

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

sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
-

-

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

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania
próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
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częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w przedmiarze robót i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy,
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót
ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.4.1. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
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dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.4.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
przedmiarem robót i SST.
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.5. 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),,
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
a) Polską Normą lub
1.

b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 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).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
3.

6.6. Dokumenty budowy
[1] Dziennik robót remontowych
Dziennik robót remontowych jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego.
Zapisy w dzienniku robót remontowych będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć
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przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika robót remontowych protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.
Do dziennika robót remontowych należy wpisywać w szczególności:
•
•
•
•
•
•
•

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego przedmiaru robót i SST,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i
harmonogramów robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
•

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem kto je przeprowadzał,
•

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika robót remontowych
będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika robót remontowych Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
•

[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] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty
te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie
Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3],
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następujące dokumenty:
a) protokoły przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
c) protokoły odbioru robót,
d) protokoły z narad i ustaleń,
e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z
przedmiarem robót 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.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać
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ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
c)

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika robót
remontowych i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika robót remontowych i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z przedmiarem robót, SST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje
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Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika robót remontowych.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,
o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej przedmiarem robót i
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1. przedmiar robót ,
2.
3.
4.
5.
6.
7.

szczegółowe specyfikacje techniczne,
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
protokoły odbiorów częściowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dziennik robót remontowych i książka obmiarów (oryginały),
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań 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).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
8.
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nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i
gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny
robót (końcowy)”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w
dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą 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 przedmiarze robót.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku
VAT.
•

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień
wynikających z postępu robót,
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(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
(c)

opłaty/dzierżawy terenu,

(d)

przygotowanie terenu,

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,
oznakowań i drenażu,
(f)

tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
(b)

utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)

usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b)

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
–
–
–
–
–
–

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007
r. Nr 223, poz. 1655) ze zmianami.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
Drogi publiczne ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115).

10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie
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–

–

–

–

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I,
II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
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CZĘŚĆ 2
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
ROZDZIAŁ I
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH
Kod CPV 45110000-1
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót dla robót rozbiórkowych dot. "Prac remontowych w
budynku komunalnym przy ul.Chełmżyńskiej 168 w Warszawie".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót rozbiórkowych ujętych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z rozbiórką elementów budowlanych.
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne zasady dotyczące materiałów i ich składowania podano w SST
"Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
2.2 Podstawowe materiały
- brak

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
rozbiórkowych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. W przypadku zawarcia umowy ryczałtowej - nie dotyczy.
Obmiarowanie ilości robót może być przydatne w przypadku ewentualnych robót
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dodatkowych (na podstawie odrębnej umowy). Zasady określania ilości tych robót
podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Podstawowe czynności technologiczne będące podstawą płatności
1. Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach na
zaprawie cementowej (wykucie uszkodzonych cegieł pod naprawę ścian elewacyjnych).
2. Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach na
zaprawie cementowej (wykucie uszkodzonych cegieł pod naprawę ścian elewacyjnych).
3. Wykucie bruzd pochyłych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 w ścianach na zaprawie
cementowej (wykucie uszkodzonych cegieł pod naprawę ścian elewacyjnych).
4. Demontaż zwodów instalacji odgromowej, przewodów nienaprężanych poziomych.
5. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku.
6. Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku.
7. Rozebranie obróbek blacharskich okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie
nadającej się do użytku.
8. Demontaż drabinek śniegowych "śniegołapów" .
9. Demontaż wyłazów dachowych z podłoża dachu drewnianego.
10. Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku.
11. Rozebranie obrzeży trawnikowych o wym.6x20 cm, na podsypce piaskowej (chodnik
przy budynku).
12. Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej (chodnik przy budynku).
13. Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej (chodnik przy budynku).
14. Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej (opaska przy budynku).
15. Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 10 cm (kruszywo naturalne)
(chodniki i opaska przy budynku).
16. Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm (chodnik i opaska przy
budynku).
17. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm
(rozbiórka niezbędnej części fundamentów schodów i pochylni betonowych pod
wykonanie robót
hydroizolacyjnych ścian fundamentowych).
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 , wydanie Arkady
– 1990 rok.
− Normy i aktualne przepisy BHP.
−
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ROZDZIAŁ II
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
Kod CPV 45111220-6
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót dla robót w zakresie usuwania gruzu i złomu dot.
"Prac remontowych w budynku komunalnym przy ul.Chełmżyńskiej 168 w Warszawie".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji usuwania gruzu i złomu przy robotach ujetych w pkt
1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z usunięciem gruzu i złomu pochodzącego z rozbiórki elementów budynku.

2. MATERIAŁY
Nie wymaga się stosowania materiałów do prowadzenia tego typu robót.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki należy przewozić
- samochodem skrzyniowym o ład.do 5,0 t
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
5.2. Wykonanie robót usuwania gruzu
Usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów rozbiórkowych wykonać zgodnie z
przedmiarem robót, SST lub zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
6.2. Kontrola jakości usuwania gruzu
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
usunięcia gruzu i złomu z rozbiórki.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST "Wymagania ogólnw" pkt 7.
Jednostka obmiarowa
−
−

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem gruzu jest:
m3 objetości przewożonego gruzu
szt. kursów samochodu skrzyniowego wywożącego złom z demontażu

7.2. W przypadku zawarcia umowy ryczałtowej - nie dotyczy.
Obmiarowanie ilości robót może być przydatne w przypadku ewentualnych robót
dodatkowych (na podstawie odrębnej umowy). Zasady określania ilości tych robót
podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Podstawowe czynności technologiczne wpływające na cenę robót
Cena robót obejmuje:
1. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km
(wywóz gruzu z rozbiórki).
2. Przewóz na odległość 25 km samochodem skrzyniowym o ładowności 5,0 t
materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kat.I-III (wywóz
złomu z demontażu).

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 , wydanie Arkady
– 1990 rok.
− Normy i aktualne przepisy BHP.
−
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ROZDZIAŁ III
ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45111200-0
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy wykonywaniu hydroizolacji
fundamentów dot. "Prac remontowych w budynku komunalnym przy ul.Chełmżyńskiej
168 w Warszawie".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów w
zakresie robót ujętych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych
w czasie wykonywania hydroizolacji fundamentów budynku i obejmują:
a) wykonanie wykopów w gruntach kat.III,
umocnienie wykopów o ścianach pionowych
c) budowę i rozebranie kładki dla pieszych
d) zasypanie wykopów
e) wywóz nadmiaru ziemi
b)

f)

odtworzenie trawników

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po
wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej.
1.4.2. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.3. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.4. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.5. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy
obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem.
1.4.6. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia
gruntu, określona wg wzoru:
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Is =

pd
pds

gdzie:
3
pd –gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m ),
pds– ... maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481,
służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
3
normą BN-77/8931-12 (Mg/m ).
1.4.7. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów
niespoistych, określona wg wzoru:
U=

d60
d10

gdzie:
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm,
przepisów i literatury technicznej:
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
przedmiarem robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA
2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy.
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
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jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy
nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią
nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez
Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub
wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.
Grunty i materiały nieprzydatne do wbudowania, powinny być wywiezione przez
Wykonawcę na odkład.
Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej
wilgotności.
2.4. Podstawowe materiały
- gwoździe budowlane okrągłe, gołe
- deski iglaste obrzynane gr.28-45 mm, kl.II
- drewno okrągłe iglaste na stemple budowlane
- bale iglaste obrzynane gr.50-63 mm, kl.III
- klamry ciesielskie U 18-20x350 mm
- bale iglaste obrzynane, nasycone, gr.50 mm, kl.II
- torf ogrodniczy
- ziemia urodzajna (humus)
- azofoska
- nasiona traw

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich
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dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w przedmiarze robót, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robót.
3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu do wykonywania czynności w sposób
ręczny:
odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,
wiertarki mechaniczne itp.),
– sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
–

3.3. Podstawowy sprzęt
- piła tarczowa śr.300 mm

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 przedmiarze robót, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.
4.3. Podstawowe środki transportu
- samochód skrzyniowy o ład.do 5,0 t
- samochód samowyładowczy o ład.do 5,0 t

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
przedmiarze robót i w SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.2. Wykonanie wykopów
Kontury robót ziemnych przy odkrywaniu fundamentów (wykopy ulegające późniejszemu
zasypaniu) należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.
Wykopy przy budynkach wykonywać odcinkami ok.2 m (naprzemiennie), aby nie
dopuścić do nadmiernego odsłonięcia fundamentów.
Wykopy o ścianach pionowych umocnić ażurowo.
Jednocześnie podczas pogłębiania wykopów zabezpieczyć betonowy fundament
schodów i pochylni betonowej, poprzez podstemplowania, które usuniąć dopiero po
wykonaniu hydroizolacji fundamentów i odtworzeniu fragmentu rozebranego..
5.3. Odwodnienia robót ziemnych
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia,
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które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót
ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom, gruntu
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje
ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.
5.4. Wykonanie robót zabezpieczających
Przy wykonaniu wykopów odsłaniających fundamenty budynku należy wykonać kładki o
konstrukcji drewnianej, umożliwiające mieszkańcom wejścia do budynku.
5.5. Wykonanie robót odtworzeniowych
Po zasypaniu wykopów należy wokół budynku odtworzyć trawniki dywanowe, z
przekopaniem gleby i nawożeniem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania
ogólne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”
pkt 7.
7.2. W przypadku zawarcia umowy ryczałtowej - nie dotyczy.
Obmiarowanie ilości robót może być przydatne w przypadku ewentualnych robót
dodatkowych (na podstawie odrębnej umowy). Zasady określania ilości tych robót
podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania
ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Podstawowe czynności technologiczne będące podstawą płatności
1. Podstemplowanie tymczasowe fundamentu schodów betonowych i pochylni
betonowej (pod wykonanie robót hydroizolacyjnych ścian fundamentowych).
2. Wykonanie wykopów liniowych szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach
pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku, grunt kategorii III-IV (pod
odsłonięcie fundamentów, korytowanie pod chodnik przy budynku).
3. Jednostronne umocnienie ścian wykopów bez względu na kategorię gruntu,
umocnienie ażurowe, głębokość wykopu do 3,0 m.
4. Budowa kładki dla pieszych, na ramach.
5. Rozebranie kładki dla pieszych, na ramach.
6. Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych, głębokość
wykopu do 1,5 m, grunt kategorii I-III.
7. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km, kategoria gruntu
III.
8. Ręczne przekopanie gleby w gruncie kat.III na terenie płaskim nie zadarnionym.
9. Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o grubości warstwy 5 cm na
terenie płaskim.
10. Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, grunt kat.III.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480
2. PN-B-04452

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
4. PN-B-04493
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
6. PN-B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

Specyfikacja została sporządzona w systemie
SEKOspec
SEKOspec na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej
OWEOB
opracowanej
Promocjaprzez
Sp. zOWEOB
o.o. 2005Promocja Sp. z o.o.

38

PRACE REMONTOWE W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. CHEŁMŻYŃSKIEJ 168 W WARSZAWIE

badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty
[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)
z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 poz. 401).
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CZĘŚĆ 3
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ
Kod CPV 45200000-9
ROZDZIAŁ I
WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH
Kod CPV 45261210-9
POKRYCIE DACHU BLACHĄ, OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I
RURY SPUSTOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi
oraz rynnami i rurami spustowymi dot. "Prac remontowych w budynku komunalnym przy
ul.Chełmżyńskiej 168 w Warszawie".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę 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 pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt
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1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
przedmiarem robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru
norm polskich,
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom
PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm, obustronnie
ocynkowane metodą ogniową – równą warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta

warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające.
Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
2.2.3. Blacha trapezowa, cynkowane ogniowo, grubości 0,50, 0,55 i 0,75 mm.
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm
wyrobu.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do
dziennika robót remontowych.
2.3. Podstawowe materiały
- gwoździe budowlane okrągłe, gołe
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- deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.28-45 mm, kl.II
- klamry ciesielskie U 18-20x350 mm
- bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm, kl.III
- deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm, kl.III
- krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone, kl.II
- drewno okrągłe iglaste na stemple budowlane
- środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny
- blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0,5 mm
- spoiwo cynowo-ołowiane
- gwoździe budowlane okrągłe, ocynkowane
- wkręty stalowe z podkładką gumową EPDM
- deski iglaste obrzynane gr.25-65 mm, kl.II/III
- pianka poliuretanowa
- masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"
- śruby kotwiące
- zamki antywłamaniowe
- wyłazy dachowe o wym.80x80cm w świetle, do nieużytkowych pomieszczeń na
poddaszu, z ościeżnicą z drewna sosnowego, skrzydłem - szyba zespolona o gr.15
mm osadzona w profilach aluminiowych, ze zintegrowanym, uniwersalnym
kołnierzem uszczelniającym, fabrycznie wykończone
- kit uszczelniający trwale plastyczny
- okno oddymiające o wym.114x140cm (powierzchnia czynna 0,80 m2), z drewna
sosnowego, impregnowanego próżniowo, dwukrotnie malowane lakierem
akrylowym, z kołnierzem uszczelniającym do pokryć falistych, z dwoma siłownikami
elektrycznymi 24V, maksymalny kąt otwarcia skrzydła 71st. w 51 sek. pod pełnym
obciążeniem, dla dachów o kącie nachylenia 20-60 st.
- drabiny wyłazowe dachowe, aluminiowe, jednostronne, z maksymalnym obciążeniem
do 150 kg, z 8 szczeblami ze stopkami zabezpieczonymi taśmą antypoślizgową, z
podestem na wys.164 cm, z pałąkiem zabezpieczającym, z mocowaniem po
złożeniu do połaci dachowej, zamykanym na kłódkę
- blacha stalowa ocynkowana, trapezowa
- uszczelki z pianki poliuretanowej
- wkręty stalowe samogwintujące
- blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0,50 mm
- roztwór asfaltowy do gruntowania
- rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej o śr.150 mm
- rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej o śr.150 mm
- ławy kominiarskie stalowe, ocynkowane dł.120 cm, osadzone na wspornikach, z
mocowaniami skręcanymi za pomocą śrub
- drabinki śniegowe "śniegołapy" dł.200 cm, z 5 wspornikami, ze stali ocynkowanej, do
dachów pokrytych blachą
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- pręty stalowe ocynkowane
- wsporniki dachowe
- zaciski instalacji odgromowej do połączenia rynny z przewodem
- piasek do zapraw budowlanych
- cement portlandzki zwykły bez dodatków CEM I 32,5, workowany
- lepik asfaltowy stosowany na zimno
- płyty pilśniowe twarde, zwykłe gr.5,0 mm
- folia z PCW techniczna o gr.0,15-0,25 mm
- gwoździe budowlane papowe, zwykłe
- papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna, odm.333
- deski iglaste obrzynane gr.25 mm, kl.II
- słupki z krawędziaków pomalowane farbą
- deski pomalowane farbą
- deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm, kl.II
- płyty rusztowaniowe pomostowe robocze
- zaciski instalacji odgromowej, stalowe, ocynkowane
- rury stalowe bez szwu ogólnego przeznaczenia, czarne o śr.20 mm
- bednarka ocynkowana 20x3 mm
- drut stalowy okrągły miękki o śr.2,0-6,0 mm
- maty (płyty) trzcinowe gr.3,5 cm

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą
przyjazne dla środowiska.
3.3. Podstawowy sprzęt
- wyciąg towarowo-osobowy o udźwigu 1,0 t
- spawarka elektryczna wirująca 300 A
- żuraw okienny przenośny o udźwigu 0,15 t
- żuraw okienny o udźwigu do 0,5 t
- rusztowania rurowe zewnętrzne o wys.do 20 m
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów:
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu,
wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania
przepisów ruchu drogowego.
4.3. Podstawowe środki transportu
- samochód dostawczy o ład.do 0,9 t
- samochód skrzyniowy o ład.do 5,0 t

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót podano w SST „Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.2. Wymagania ogólne dla podkładów
Podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek powinno być dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy
powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w
kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do
spadku (pochylenia połaci dachowej),
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz
powinien mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad
powierzchnię pokrycia, szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do
40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm, szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym,
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- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz
powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne.
5.3. Podkład z desek pod pokrycie blachą
Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania:
- podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną powinien być wykonany z desek
obrzynanych grubości 25 mm i szerokości od 12 cm do 15 cm. Szerokość deski
okapowej powinna być większa i wynosić nie mniej niż 30 cm,
- odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu blachą
ocynkowaną,
- gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą.
Przy kryciu blachą ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek gwoździe
ocynkowane,
- w okapach o szerokości ~30 cm, przy oknach, wokół kominów itp. podkład powinien
być pełny, z desek układanych na styk,
- podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1.
5.4. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999.
5.4.1. Pokrycia z blach profilowanych
Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej)

Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci
podanym w PN-B-02361:1999.
Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze
dno bruzdy było na spodzie.
Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z
kierunkiem przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w
miejscach narażonych na spływ dodatkowych ilości wód opadowych i może on
obejmować pas o szerokości nie większej niż 3 m.
Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach
mniejszych niż 55%.
Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku
braku możliwości spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość
krawędzi podłużnych blachy, zamiast uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub
elastoplastyczny.
Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie
jest to możliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane
tylko nad płatwiami. W przypadku pochylenia połaci większych lub równych 55% nie
wymaga się dodatkowego uszczelnienia zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu
mniejszym 55% w zakładach poprzecznych należy stosować uszczelki.
W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi
można mocować tylko blachą górną.
Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w
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przypadku pochylenia połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm – przy
pochyleniu mniejszym niż 55%.
Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych
co 12 m. Nie należy stosować odwodnienia typu wewnętrznego.
5.5. Obróbki blacharskie
5.5.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.5.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6
mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od
–15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
5.5.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w
sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki
sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
5.6. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach
przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym
spadku podłużnym.
5.6.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu.
5.6.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w
PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
5.6.4. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i
składane w elementy wieloczłonowe,
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być
lutowane na całej długości,
c)
d)

5.6.5.
a)
b)

c)

mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,
rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i
składane w elementy wieloczłonowe,
łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach
poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej
długości,
mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3
m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne ustalenia dotyczące kontroli robót podano w SST „Wymagania ogólne”
pkt 6.
6.2. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
6.3. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240.
6.4. Kontrola wykonania pokryć
6.4.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas
wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po
zakończeniu prac pokrywczych.
6.4.2. Pokrycia z blachy
a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy
przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych robót z
wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002,
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002,
PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości
materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robt podano w SST „Wymagania ogólne”
pkt 7.
7.2. Jednostką obmiarową robót jest:
– dla robót – Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z
powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
ich nie przekracza 0,50 m2,
– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
7.3. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian
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zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
7.4. W przypadku zawarcia umowy ryczałtowej - nie dotyczy.
Obmiarowanie ilości robót może być przydatne w przypadku ewentualnych robót
dodatkowych (na podstawie odrębnej umowy). Zasady określania ilości tych robót
podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi
stwierdzenie zgodności ich wykonania z przedmiarem robót, SST i zatwierdzonymi
zmianami zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru.
8.2. Odbiór podkładu
8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas
suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą
łaty kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową.
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm,
w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku.
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych.
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do
których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
a) podkładu,
b) jakości zastosowanych materiałów,
c) dokładności wykonania pokrycia,
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
robót remontowych.
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po
deszczu.
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
a) przedmiar robót, SST
d)

b)

dziennik robót remontowych z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy
podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,

zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiałów,
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
c)
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– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z
przedmiarem robót i SST,
– spis dokumentacji przekazywanej Inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien
wchodzić program utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia
i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z przedmiarem robót, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 SST dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie dachowe nie
powinno być odebrane.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości
pokrycia, obniżyć cenę pokrycia,
– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsca nie
odpowiadające SST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.
8.4. Odbiór pokrycia z blachy
8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (czy nie ma dziur, pęknięć, czy
złącza są prostopadłe do okapu itp.).
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek.
8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, włazów itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych.
8.6. Zakończenie odbioru
8.6.1. Odbiór pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

Specyfikacja została sporządzona w systemie
SEKOspec
SEKOspec na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej
OWEOB
opracowanej
Promocjaprzez
Sp. zOWEOB
o.o. 2005Promocja Sp. z o.o.

49

PRACE REMONTOWE W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. CHEŁMŻYŃSKIEJ 168 W WARSZAWIE

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Pokrycie dachu blachą
2
Płaci się za ustaloną ilość m krycia, która obejmuje:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
– oczyszczenie podkładu,
– pokrycie dachu blachą trapezową łącznie z przycięciem płyt i obróbek na żądany
wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych,
gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu,
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
– likwidacja stanowiska roboczego.
9.2. Obróbki blacharskie
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,
– uporządkowanie stanowiska pracy.
9.3. Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,
– uporządkowanie stanowiska pracy.
9.4. Podstawowe czynności technologiczne będące podstawą płatności
1. Wymiana deskowania dachu na styk, deski o grubości 25 mm.
2. Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykłe.
3. Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, końców krokwi.
4. Wymiana wzmocnienia krokwi deskami (jętki) o grubości 32 mm, dwustronnie nabicie
desek na krokwie (demontaż istniejącego i montaż nowego wzmocnienia ).
5. Wymiana deski czołowej - okapu.
6. Wykonanie konstrukcji dachowej z tarcicy nasyconej, wymiany i rozpory, przekrój
poprzeczny drewna ponad 180 cm2 (z wycięciem fragmentów dwóch krokwi o
przekr.7x15 cm) (pod osadzenie okna oodymiającego).
7. Impregnacja grzybobójcza desek metodą trzykrotnego smarowania preparatem
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solnym impregnacyjno-grzybobójczym i ognioochronnym.
8. Impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania
preparatem solnym impregnacyjno-grzybobójczym i ognioochronnym.
9. Przebicie otworów w dachu drewnianym o pow.do 0,1 m2, niezależnie od grubości
stropu (z naprawą konstrukcji dachu, bez naprawy pokrycia) (powiększenie otworów pod
osadzenie wyłazów dachowych).
10. Przebicie otworu w dachu drewnianym o pow.do 0,1m2, niezależnie od grubości
stropu (z naprawą konstrukcji dachu, bez naprawy pokrycia) (pod okno oddymiające).
11. Montaż wyłazów dachowych o wym.80x80 cm w świetle, do nieużytkowego
pomieszczenia na poddaszu, z ościeżnicą z drewna sosnowego, skrzydłem-szyba
zespolona o gr.15 mm osadzonym w profilach aluminiowych, ze zintegrowanym,
uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym, fabrycznie wykończonych.
12. Montaż okna oddymiającego o wym.114x140 cm (powierzchnia czynna 0,80 m2), z
drewna sosnowego impregnowanego próżniowo, dwukrotnie malowanego lakierem
akrylowym, z kołnierzem uszczelniającym do pokryć falistych, z dwoma siłownikami
elektrycznymi 24V, maksymalny kąt otwarcia skrzydła 71st. w 51 sek. pod pełnym
obciążeniem, dla dachów o kącie nachylenia 20-60 st.
13. Montaż drabin wyłazowych dachowych, aluminiowych, jednostronnych, z
maksymalnym obciążeniem do 150 kg, z 8 szczeblami ze stopkami zabezpieczonymi
taśmą antypoślizgową, z podestem na wys.164 cm, z pałąkiem zabezpieczającym, z
mocowaniem po złożeniu do połaci dachowej, zamykanym na kłódkę.
14. Wykonanie pokrycia dachów blachą stalową ocynkowaną trapezową, dopasowaną
do istniejącej, na deskowaniu, powierzchnia arkuszy blachy do 4 m2.
15. Wykonanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50 mm, wyłazów
dachowych i okna oddymiającego, w dachach krytych blachą.
16. Wykonanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50 mm, przy
szerokości w rozwinięciu powyżej 25 cm.
17. Uszczelnienie przy obróbkach kitem uszczelniającym trwale plastycznym (na styku
obróbek blacharskich z murem).
18. Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych - rynien
dachowych półokrągłych z blachy ocynkowanej o śr.150 mm.
19. Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych - rur
spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej o śr.150 mm.
20. Montaż ław kominiarskich stalowych, ocynkowanych dł.120 cm, osadzonych na
wspornikach, z mocowaniami skręcanymi za pomocą śrub.
21. Montaż drabinek śniegowych "śniegołapów" dł.200 cm, o wysokości dopasowanej do
istniejących, z 5 wspornikami, ze stali ocynkowanej, do dachów pokrytych blachą.
22. Montaż przewodów instalacji odgromowej nienaprężanych poziomych z prętów
stalowych ocynkowanych uziemiających, mocowanych na wspornikach obsadzanych.
23. Wykonanie badań i pomiarów instalacji piorunochronnej, instalacji odgromowej.
24. Naprawa pęknięć czapek kominowych.
25. Naprawa uszkodzeń czapek kominowych.
26. Posmarowanie powierzchni czap kominowych lepikiem asfaltowym stosowanym na
zimno.
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27. Prowizoryczne zabezpieczenie z płyt pilśniowych połaci dachowych, z rozebraniem
(pomosty do transportu materiałów na dachu - zał.25% całkowitej powierzchni).
28. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, z folii polietylenowej
szerokiej (zabezpieczenie budynku przed zalaniem w czasie remontu dachu) zał.zabezpieczenie etapowe 50% powierzchni dachu.
29. Budowa zadaszenia drewnianego nie osłoniętego ścianami bocznymi
(zabezpieczenia wejść do budynku).
30. Rozebranie zadaszenia drewnianego nie osłoniętego ścianami bocznymi
(zabezpieczenia wejść do budynku).
31. Budowa barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych.
32. Rozebranie barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych.
33. Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości do 20 m.
34. Wykonanie instalacji odgromowej rusztowań przyściennych o wysokości do 20 m.
35. Montaż daszków ochronnych ciągłych wzdłuż rusztowań o konstrukcji rurowej,
wysokość rusztowania do 20 m.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-89/B-27617
PN-61/B-10245

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i
wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie
i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.
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ROZDZIAŁ II
ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
Kod CPV 45260000-7
ROBOTY IZOLACYJNE FUNDAMENTÓW BUDYNKU

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
"Prace remontowe w budynku komunalnym przy ul.Chełmżyńskiej 168 w Warszawie"
1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych podziemnych części i
przyziemi budynków.
1.3. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji i
uszczelnień powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w częściach
podziemnych i przyziemiach budynku.
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów
wykorzystywanych do robót hydroizolacyjnych, wymagań w zakresie robót
przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji
przeciwwilgociowych.
1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub
różnic poziomów powierzchni podłoża.
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni
podłoża.
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Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz
zwiększająca przyczepność powłoki ochronnej.
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje
wykonywane w części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej
zwierciadła wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.
1.7. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych
Dokumentację robót hydroizolacyjnych budynku stanowią:
– przedmiar robót
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
– dziennik robót remontowych
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów
lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać na podstawie przedmiaru robót i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla konkretnej
realizacji.
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1.8. Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót objętych zamówieniem:

4

5

2

0

0

0

0

0

–

9

4

5

2

6

0

0

0

0

–

7

Roboty
budowlane w
zakresie
wznoszenia
kompletnych
obiektów
budowlanych
lub ich części
oraz roboty w
zakresie
inżynierii
lądowej i
wodnej

Roboty
hydroizolacyjne

–

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i
składowania podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych w częściach
podziemnych i przyziemiach budynków powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję
Europejską, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.
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2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych i
przyziemi budynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych
Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy bitumiczne modyfikowane, spełniające
wymagania określane w normach i aprobatach technicznych
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają
następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w przedmiarze robót i
specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
– niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, w zakresie
wynikającym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia
2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami),
– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania
podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami),
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin
zakończenia robót hydroizolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich
wyrobów),
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych części podziemnych i
przyziemi budynków materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika robót remontowych lub protokołem przyjęcia materiałów.
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych
Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich
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dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki
należy zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.
2.5. Rodzaje materiałów i wskazówki technologiczne
2.5.1. ... Wszelkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.5.2. Zaprawa hydraulicznie wiążąca, nieprzepuszczająca wody, pod powłoki
hydroizolacyjne
Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa do zamykania ubytków w w murze oraz
całopowierzchniowego szpachlowania wyrównawczego. Nadaje się do wewnątrz i na
zewnątrz. Po stwardnieniu szpachlówki może być pokrywana
materiałami uszczelniającymi, jak np. masami syntetyczno-bitumicznymi lub mineralnymi
mikrozaprawami uszczelniającymi.
2.5.3. Emulsja bitumiczna, bezrozpuszczalnikowa, do wykonywania powłok
przeciwwilgociowych i ochronnych
Stosowana jako powłoka gruntująca do wykonywania ulepszonych bituminem,
wodoszczelnych zapraw. Rozcieńczona wodą w stosunku 1:10, stosowany jest jako
podkład dla np. bitumicznej elastycznej, masy uszczelniającej.
2.2.4. Bitumiczna elastyczna, masa uszczelniająca, grubowarstwowa, dwuskładnikowa,
modyfikowana polimerami, o odporności na starzenie się i normalnie występujące w
gruncie agresywne substancje
Wysokoelastyczna, dwuskładnikowa masa uszczelniająca, nie zawierająca
rozpuszczalników i przez to przyjazna dla środowiska, przeznaczona do trwałego
uszczelniania budowli. Przenosi rysy, jest przyczepna, odporna na starzenie się, wodę i
wszystkie normalnie występujące w gruncie substancje agresywne, aż do stopnia
"mocno agresywne" według normy DIN 4030. Zalety:
- spełnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000
- przyjazna dla środowiska, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników i włókien
azbestowych
- nadaje się na wszystkie podłoża mineralne
- można ją stosować na podłożach suchych i lekko wilgotnych
- wysokoelastyczna, rozciągliwa i pokrywająca rysy
- nie wymaga warstwy tynku na murze
- nadaje się na powierzchnie pionowe i poziome
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- dzięki reakcji chemicznej po krótkim czasie jest odporna na deszcz
- sucha pozostałość ok. 90%.
Służy do uszczelniania stykających się z gruntem fundamentów.
2.6. Podstawowe materiały
- cegły ceramiczne pełne o wym.25x12x6,5 cm, kl.10
- zaprawa hydraulicznie wiążąca, nieprzepuszczająca wody, pod powłoki hydroizolacyjne
- emulsja bitumiczna, bezrozpuszczalnikowa, do wykonywania powłok
przeciwwilgociowych i ochronnych
- bitumiczna elastyczna, masa uszczelniająca, grubowarstwowa, dwuskładnikowa,
modyfikowana polimerami, o odporności na starzenie się i normalnie występujące w
gruncie agresywne substancje
- siatka z polipropylenu
- płyty izolacyjno-drenażowe z twardej pianki polistyrenowej gr.50 mm typu XPS 50
- lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy
- papa asfaltowa na tekturze, izolacyjna
- beton zwykły z kruszywa naturalnego klasy C 12/15 (B-15)
- deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm, kl.III

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3.
3.2 Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz
będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących
hydroizolację.
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta
wyrobów hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i
narzędzia pomocnicze:
a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe,
urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia
strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne,
przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,
b) do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,
betoniarki,
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c) do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materiałów izolacyjnych.
3.3. Podstawowy sprzęt
- drobny sprzęt pomocniczy

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy
prowadzić sprzętem mechanicznym.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.
Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach należy ustawiać równomiernie obok siebie na
całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością
przesuwania się w trakcie przewozu.
Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp.
należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody
w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej
przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.
Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych
robotach budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji.
4.3. Podstawowy środek transportu
- samochód dostawczy o ład.do 0,9 t
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku
można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących
stanowić przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i
kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów.
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje
5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się na
podłożach murowanych z cegły ceramicznej budowlanej pełnej.
Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny
spełniać następujące wymagania ogólne:
– powinny być nośne i nieodkształcalne,
– powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy
usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o
szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez
producenta wyrobów hydroizolacyjnych),
– połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane
fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45°
na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania
powinien być zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej
lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych),
– podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne
odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),
– odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem
do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia
zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka
gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą
przyczepność do podłoża.
5.3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych
Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15
MPa, wykonane na zaprawie cementowej.
Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji,
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zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypełnienie
spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie
powierzchni.
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki
zaprawy, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające
części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z
całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki diamentowej.
5.4. Wyrównanie podłoża pod izolację
Wymagania dla podłoża
Podłoże musi być nośne i wolne od zanieczyszczeń oraz od luźnych i piaszczących
składników. Podłoże należy wstępnie nawilżyć, aby w chwili nanoszenia zaprawy
hydraulicznie wiążącej, nieprzepuszczającej wody, pod powłoki hydroizolacyjne, podłoże
było matowo wilgotne. Na podłoże nadaje się beton, jastrych cementowy, mur z cegły i
cegły silikatowej.
Mieszanie
W zależności od żądanej konsystencji zaprawę miesza się 2,5 l wody (konsystencja
gęstoplastyczna) do 3,0 l wody (konsystencja plastyczna) z 25 kg zaprawy. Wodę
zarobową przygotować, wsypać szpachlówkę, a następnie mieszać co najmniej 2 minuty,
aż do uzyskania jednorodnej masy. Do mieszania nadaje się np. wiertarka z
nasadzonym mieszadłem łopatkowym.
5.5. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż
podano w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.
Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie
niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża
powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy.
Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez
producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym
nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności
wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich
jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy
przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku
silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.
5.6. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych części
podziemnych i przyziemi budynków
5.6.1. Wymagania ogólne
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część
C: „Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
części podziemnych budynków” izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i
przyziemi budynków powinny spełniać następujące wymagania ogólne:
– stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary
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wodnej (występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek,
fałd itp. wad jest niedopuszczalne),
– ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia
powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń,
– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację
pionową,
– rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna uwzględniać
istniejące warunki gruntowo-wodne panujące w miejscu posadowienia budynku oraz
jego poziomu posadowienia,
– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie
nakładania każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować
jedno opakowanie gotowego wyroby na wcześniej wydzielony (o określonej
powierzchni) fragment podłoża,
– niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów
oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny,
– miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne
powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku
w tym rejonie,
– w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne
wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki powinny być wykonane z tego samego
materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny).
5.6.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z
mas hydroizolacyjnych.
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5
wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w
części podziemnej i przyziemiu budynku są następujące:
– izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów,
liczba układanych warstw powinna być zgodna z przedmiarem robót, ale nie mniejsza
niż 2, a łączna grubość tych warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm,
– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia
mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy
osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem.
5.7. Wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych
Mieszanie
Do komponentu płynnego masy bitumicznej dodaje się komponent proszkowy i miesza
za pomocą wiertarki z nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej masy. Masa
i proszek w oryginalnym opakowaniu są dostosowane do siebie ilościowo. Przy ilościach
mniejszych należy przestrzegać podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas
stosowania zmieszanego materiału wynosi 1 do 2 godzin.
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Gruntowanie podłoża

Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem emulsję bitumiczną,
bezrozpuszczalnikową, do wykonywania powłok przeciwwilgociowych i ochronnych
rozcieńczony wodą w stosunku 1:10. Po wyschnięciu
powłoki gruntującej następuje nanoszenie materiału za pomocą gładkiej kielni.
Uszczelnienie ścian

Podłoże pod zaprawę musi być nośne i wolne od zanieczyszczeń oraz od luźnych i
piaszczących składników. Podłoże należy wstępnie nawilżyć, aby w chwili nanoszenia
zaprawy było matowo wilgotne. Na podłoże nadaje się beton, jastrych cementowy, mur z
cegły i cegły silikatowej.
Nakładanie uszczelnienia z bitumicznej elastycznej masy uszczelniającej wykonywać
zgodnie z normą DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z ogólnymi wytycznymi wykonywania
powłok grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy
powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić
warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. Masa uszczelniająca osiąga swoje
ostateczne właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero później można
przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu
budowlanego. Należy uważać, aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda
deszczowa. Nie powinna ona również pozostać na zimę bez warstwy ochronnej. Nie
wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą izolację gliny, gruzu ani żwiru
gruboziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne,
zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem lub
późnym wieczorem albo stosować zacienienia.
Wykonanie wyobleń (faset)

Miejsca połączeń i zaokrągleń są rejonami szczególnie zagrożonymi przez wodę. Przy
tradycyjnych materiałach uszczelniających są one najczęstszymi miejscami przenikania
wody. Masa uszczelniająca umożliwia płynne i bezspoinowe przejścia pomiędzy izolacją
wyobleń (faset) i izolacją powierzchni płaskich. Uszczelnienie powierzchniowe należy
przedłużyć na ok. 10 cm szerokości odsadzki fundamentowej. Do wykonania wyobleń na
styku ściana/odsadzka fundamentowa należy użyć powyższą masę. Wzmocnienie
tkaniną nie jest potrzebne. Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia w kształcie
kociego języczka. Promień zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. W
przypadku istniejących wyobleń wykonanych z zaprawy należy zwrócić uwagę na
zapewnienie należytej jej przyczepności do podłoża oraz na zapobieżenie przenikaniu
wilgoci.
Uszczelnienie przejść rurowych przez ściany

Zgodnie z normą DIN 18195-4, wydanie 2000-08 uszczelnienie z masy uszczelniającej
powinno być w obrębie przejść rurowych wykonywane w postaci wyoblenia. W
przypadku uszczelnienia przeciwko wodzie niewywierającej
ciśnienia izolację z masy uszczelniającej wraz z zatopioną wkładką wzmacniającą z siatki
z polipropylenu nakładać na stały lub ruchomy kołnierz konstrukcji rurowej.
Warstwy ochronne (drenujące)
Do ochrony izolacji z masy uszczelniającej zastosować płyty izolacyjno-drenażowe z
twardej pianki polistyrenowej gr.50 mm.
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W czasie wykonywania warstw ochronnych uszczelnień bitumicznych należy
uwzględniać wytyczne normy DIN 18195-10. Należy unikać powstawania obciążeń
punktowych lub liniowych.
Twarde płyty polistyrenowe przyklejać punktowo masą uszczelniającą do wyschniętej
izolacji. W zależności od wielkości płyt rozmieścić równomiernie 6 do 8 punktów
klejenia wielkości dłoni na odwrotnej stronie płyty.
Płyty izolacyjne należy obciąć ukośnie w rejonie wyobleń (przy płytach zakładkowych
najczęściej nie jest to potrzebne). Należy uważać, żeby płyty stały mocno na
występie fundamentowym. Do wyżej opisanego klejenia punktowego
płyt izolacyjnych potrzeba około 2 l masy uszczelniającej na 1 m2.
Masa uszczelniająca jest dostarczana w 30-litrowych pojemnikach typu kombi, które
zawierają masę bitumiczną i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w
temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym
można go przechowywać co najmniej 6 miesięcy.
Zachowanie ciągłości izolacji wymusza wykonanie niezbędnych czynności
odsłaniających całą powierzchnię ścian fundamentowych. Konieczne zatem jest
rozebranie fragmentu betonowego fundamentu schodów i pochylni.
Elementy te należy odtworzyć zachowując bezpieczeństwo konstrukcji schodów i
pochylni (podstemlowania).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych
części i przyziemi budynków
Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę
przygotowanego podłoża.
6.2.1. Badania materiałów
Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowe powinny
odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych,
– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób
przechowywania materiałów,
– terminy przydatności podane na opakowaniach.
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6.2.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe
Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży:
– murów z cegły – zgodność wykonania z przedmiarem robót i odpowiednimi
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość, dokładność
wykonania z uwzględnieniem wymagań szczegółowych specyfikacji technicznych,
wypełnienie spoin, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub
wymaganej przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy
cementowej, dopuszczalna wilgotność i temperatura muru, zabezpieczenie
antykorozyjne wystających elementów metalowych.
Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają:
– styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji
powierzchni (fasety i sfazowania),
– dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez
producenta materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża.
Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża
należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie
wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez pomiar jego odchylenia od łaty z
dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3
specyfikacji technicznej.
Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm.
Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione.
Zapylenie powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką.
Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z
wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej.
Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów
(wilgotnościomierz, termometr).
Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych
płaszczyzn podłoży należy przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z
wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.
Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich
szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
szczegółowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane
do dziennika robót remontowych i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót
hydroizolacyjnych z przedmiarem robót, szczegółową specyfikacją techniczną i
instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji.
W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane
przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie:
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– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4.
niniejszej SST,
– poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w
sposób zapewniający ich ciągłość i szczelność,
– poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych
budynku,
– poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów
budowlanych przez izolację,
– na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów
izolacyjnych,
– przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych
podanych w punkcie 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań
dotyczących stosowanych materiałów, ilości i grubości nanoszonych warstw, wielkości
zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności
w zakresie:
– zgodności z przedmiarem robt, SST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych oraz warstw ochronnych,
– sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych,
dylatacji i zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich
całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu.
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i
przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji
oraz zakończeń krawędzi izolacji),
– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości,
– sprawdzenie szczelności izolacji,
– sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża,
– sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji
technicznej.
Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej
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specyfikacji technicznej.
Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za
pomocą młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie
wybranych miejscach na każde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metodą
niszczącą określoną w PN-92/B-01814.
Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i
niezwiązaniu izolacji z podłożem.
Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać
metodami nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub
100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek) po ich
wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powłoki lecz nie mniej niż 5 na
jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7.
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej części i
przyziemiu budynku
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych
izolowanej powierzchni w rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle
surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów,
pilastrów itp. większe od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile
stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza się w metrach.
7.3. W przypadku zawarcia umowy ryczałtowej - nie dotyczy.
Obmiarowanie ilości robót może być przydatne w przypadku ewentualnych robót
dodatkowych (na podstawie odrębnej umowy). Zasady określania ilości tych robót
podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000, pkt 8.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych elementami
ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych.
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych,
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natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej
wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy.
W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi
podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe, określonymi w pkt. 5.3.
W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z
wymaganiami dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej specyfikacji.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub
poszczególne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z
przedmiarem robót oraz SST i zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót
hydroizolacyjnych.
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji
wielowarstwowej nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres
prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nie odebranego
podłoża lub nie przyjętej warstwy hydroizolacji.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz
materiałów należy zapisać w dzienniku robót remontowych lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik budowy).
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności
Kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z przedmiarem robót oraz szczegółową
specyfikację techniczną.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– przedmiar robót,
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
Specyfikacja została sporządzona w systemie
SEKOspec
SEKOspec na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej
OWEOB
opracowanej
Promocjaprzez
Sp. zOWEOB
o.o. 2005Promocja Sp. z o.o.

68

PRACE REMONTOWE W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. CHEŁMŻYŃSKIEJ 168 W WARSZAWIE

wykonywania robót,
– dziennik robót remontowych i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robót,
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
– protokoły odbiorów częściowych,
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST,
porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty hydroizolacyjne podziemnej części i przyziemia budynku powinny być odebrane,
jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być
przyjęta. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji
z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5. i przedstawić ją ponownie do odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie
powodują nieszczelności hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, Zamawiający
może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany
jest usunąć wadliwie wykonaną izolację przeciwwilgociową, wykonać ją ponownie i
powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich
uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z
zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej
w części podziemnej i przyziemiu budynku po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena
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wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z
usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej izolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny
(końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wwykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000, pkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót hydroizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót
hydroizolacyjnych w podziemnej części i przyziemiu budynku stanowi wartość tych robót
obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez Zamawiającego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2.
szczegółowej specyfikacji technicznej,
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót hydroizolacyjnych lub kwoty ryczałtowe obejmujące
izolacje przeciwwilgociowe w podziemnej części i przyziemiu budynku uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4,0 m, od poziomu ich ustawienia,
– zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,
– przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych,
– przygotowanie podłoży,
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– demontaż przed robotami hydroizolacyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów,
które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
– wykonanie prac hydroizolacyjnych,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie
wykonywania robót,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w
szczegółowej specyfikacji technicznej,
– likwidację stanowiska roboczego,
– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i
wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty ewentualnego obniżenia poziomu
zwierciadła wody gruntowej.
9.3. Podstawowe czynności technologiczne
Cena robót obejmuje:
1. Skucie nierówności podłoża z resztek gruntu na fundamentach, przy głębokości skucia
do 1 cm (na ścianach fundamentowych pod hydroizolację).
2. Ręczne szczotkowanie i skrobanie powierzchni pionowych (oczyszczenie
fundamentów pod hydroizolację).
3. Uzupełnienie ścian fundamentowych - wmurowanie brakujących cegieł ceramicznych
na zaprawie hydraulicznie wiążącej, nieprzepuszczającej wody, pod powłoki
hydroizolacyjne.
4. Uzupełnienie ubytków ścian fundamentowych zaprawą hydraulicznie wiążącą,
nieprzepuszczającą wody, pod powłoki hydroizolacyjne (gr.warstwy 5 mm).
5. Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia gruntowanie emulsją bitumiczną, bezrozpuszczalnikową, do wykonywania powłok
przeciwwilgociowych i ochronnych, ręcznie (pod hydroizolację fundamentów).
6. Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie emulsją
bitumiczną, bezrozpuszczalnikową, do wykonywania powłok przeciwwilgociowych i
ochronnych, ręcznie (pod hydroizolację odsadzek fundamentowych).
7. Wykonanie wysokoelastycznej izolacji powierzchni pionowych - uszczelnienie
bitumiczną elastyczną masą uszczelniająca, grubowarstwową, dwuskładnikową,
modyfikowaną polimerami, o odporności na starzenie się i normalnie występujące w
gruncie agresywne substancje, powierzchnie poddane działaniu wody działającej bez
ciśnienia (hydroizolacja ścian fundamentów).
8. Wykonanie wysokoelastycznej izolacji powierzchni pionowych bitumiczną elastyczną
masą uszczelniającą, grubowarstwową, dwuskładnikową, modyfikowaną polimerami,
o odporności na starzenie się i normalnie występujące w gruncie agresywne
substancje - wykonanie wyobleń (faset) (hydroizolacja ścian fundamentów).
9. Wykonanie wysokoelastycznej izolacji powierzchni pionowych bitumiczną elastyczna
masą uszczelniająca, grubowarstwową, dwuskładnikowa, modyfikowaną polimerami,
o odporności na starzenie się i normalnie występujące w gruncie agresywne
substancje - wykonanie wyobleń (przejścia rurowe) (wzmocnienie przejścia rur przez
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ściany siatką polipropylenową).
10. Wykonanie wysokoelastycznej izolacji powierzchni poziomych - uszczelnienie
bitumiczną elastyczną masą uszczelniająca, grubowarstwową, dwuskładnikową,
modyfikowaną polimerami, o odporności na starzenie się i normalnie występujące w
gruncie agresywne substancje, powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez
ciśnienia (hydroizolacja odsadzek fundamentowych).
11. Obłożenie ścian fundamentowych płytami izolacyjno-drenażowymi z twardej pianki
polistyrenowej gr.50 mm typu XPS 50, mocowanymi punktowo bitumiczną elastyczną
masą uszczelniająca, grubowarstwową, dwuskładnikową, modyfikowaną polimerami,
o odporności na starzenie się i normalnie występujące w gruncie agresywne
substancje (ocieplenie i zabezpieczenie przed mechanicznym uszkodzeniem w trakcie
zasypywania wykopów).
12. Uzupełnienie ław fundamentowych szerokości do 40 cm, z betonu monolitycznego
klasy C 12/15 (B-15), z wykonaniem izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej
na lepiku (część fundamentów schodów i pochylni betonowych po wykonaniu robót
hydroizolacyjnych ścian fundamentowych).
13. Rozebranie podstemplowania tymczasowego fundamentu schodów betonowych i
pochylni betonowej (po wykonaniu robót hydroizolacyjnych ścian fundamentowych).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-69/B-10260

odbiorze.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy

PN-90/B-04615

Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań.

PN-B-24008:1997

Masa uszczelniająca.

PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z
wypełniaczami stosowane na gorąco.

PN-89/B-27617
PN-B-27617/A1:1997

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
A1).

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana

PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6:
Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6:
Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.
PN-EN 1542-2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych – Metody badań – Pomiar przyczepności przez
odrywanie.
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PN-92/B-01814

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie –
Konstrukcje betonowe i żelbetowe – Metoda badania
przyczepności powłok ochronnych.

PN-69/B-10260
odbiorze.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy

PN-85/B-01805
Ogólne zasady ochrony.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

PN-85/B-01806
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw.
10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 
r. Nr 204, poz. 2087).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z późn. zmianami).
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z
2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami).
10.3. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002
r. Nr 140, poz. 1171, z późn. zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r.
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Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część
3) Arkady, Warszawa 1990 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części
podziemnych budynków. Warszawa 2005 r.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
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ROZDZIAŁ III
ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI
Kod CPV 45233200-1
PUNKT 1
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM
PODŁOŻA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego dot. "Prac remontowych budynku
komunalnym przy ul.Chełmżyńskiej 168 w Warszawie"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST „Wymagania ogólne”
pkt 2.
2.2. Podstawowe materiały
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- słupki iglaste niekorowane śr.70-110 m
- drut stalowy okrągły miękki śr.0,5-0,8 mm

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu
podłoża.
3.3. Podstawowy sprzęt
- zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”
pkt 4.
4.2. Podstawowy środek transportu
- samochód dostawczy o ład.do 0,9 t

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zagęszczania podłoża,jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może
odbywać się ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być
wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub
szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w
odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób
wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. odwieziony na odkład w miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w
pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się,
aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane
rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość
zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający
wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z
BN-77/8931-12 [5].
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Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
Minimalna wartość Is dla:
Strefa
korpusu

Autostrad i
Innych dróg
dróg
ekspresowyc
Ruch
h
ciężki
i bardzo
ciężki

Górna warstwa o grubości 1,03
20 cm
Na głębokości od 20 do
1,00
50 cm od powierzchni
podłoża

Ruch
mniejszy
od ciężkiego

1,00

1,00

1,00

0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia
podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym
stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawę wykona on na własny koszt.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i
wyprofilowanego podłoża
Lp. Wyszczególnienie
badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1

Szerokość koryta

10 razy na 1 km

2

Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu

3

Równość
poprzeczna

4

Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
*)

5

Rzędne
wysokościowe

6

Ukształtowanie osi
w planie *)

10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach
dla autostrad
i dróg ekspresowych, co
100 m dla pozostałych dróg
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach
dla autostrad
i dróg ekspresowych,
co 100 m dla pozostałych dróg

Zagęszczenie,
w 2 punktach na dziennej działce roboczej,
wilgotność gruntu
lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2
podłoża
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w
planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych
7

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4].
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
Specyfikacja została sporządzona w systemie
SEKOspec
SEKOspec na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej
OWEOB
opracowanej
Promocjaprzez
Sp. zOWEOB
o.o. 2005Promocja Sp. z o.o.

79

PRACE REMONTOWE W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. CHEŁMŻYŃSKIEJ 168 W WARSZAWIE

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5
cm.
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12
[5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia,
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +
10%.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
(profilowanego podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. W przypadku zawarcia umowy ryczałtowej - nie dotyczy.
Obmiarowanie ilości robót może być przydatne w przypadku ewentualnych robót
dodatkowych (na podstawie odrębnej umowy). Zasady określania ilości tych robót
podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
−
−
−
−
−

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
profilowanie dna koryta lub podłoża,
zagęszczenie,
utrzymanie koryta lub podłoża,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

9.3. Podstawowe czynności technologiczne bedące podstawą płatności
1. Wykonanie robót pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
nawierzchnie chodników i opaski przy budynku.
2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV, z zastosowaniem zagęszczarki
wibracyjnej spalinowej) (pod chodniki i opaskę przy budynku).

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
2.
3.
4.
5.

PN-B-04481
PN-/B-06714-1
7
BN-64/8931-0
2

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotności
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża
przez obciążenie płytą
BN-68/8931-0 Drogi samochodowe. Pomiar równości
4
nawierzchni planografem i łatą
BN-77/8931-1 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
2
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PUNKT 2
BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowych obrzeży
chodnikowych dot. "Prac remontowych w budynku komunalnym przy ul.Chełmżyńskiej
168 w Warszawie"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające
jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do
komunikacji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
− obrzeża betonowe odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i
BN-80/6775-03/01 [8],
− cement wg PN-B-19701 [7],
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−

piasek do nawierzchni drogowych wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:
− obrzeże niskie
- On,
− obrzeże wysokie - Ow.
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek
wymiarowych obrzeża dzieli się na:
− gatunek 1 - G1,
− gatunek 2 - G2.
Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego wysokiego (Ow) o wymiarach 8
x 30 x 100 cm gat. 1:
obrzeże Ow - I/8/30/100 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzeży
Rodzaj
obrzeża

Wymiary obrzeży, cm
1
b
h

r

On

75
100

6
6

20
20

3
3

Ow

75
90
100

8
8
8

30
24
30

3
3
3

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Rodzaj
wymiaru

Dopuszczalna odchyłka, m
Gatunek 1

Gatunek 2

l

±8

± 12

b, h

±3

±3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny
przekraczać wartości podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Rodzaj wad i uszkodzeń

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i
krawędzi w mm

Dopuszczalna
wielkość
wad i uszkodzeń
Gatunek 1 Gatunek 2
2

3

Szczerby
i uszkodzenia

ograniczających
niedopuszczalne
powierzchnie górne
(ścieralne)
krawędzi i naroży ograniczających pozostałe
powierzchnie:
liczba, max

2

2

długość, mm, max

20

40

głębokość, mm, max

6

10

2.4.4. Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość
minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.
2.4.5. Beton i jego składniki
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy C20/25
(B-25) i C25/30 (B-30).
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2.4.6. Materiały na ławę i do zaprawy
Piasek do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom
podanym w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2.
2.5. Podstawowe materiały
- piasek do nawierzchni drogowych
- cement portlandzki zwykly bez dodatków CEM I 32,5, workowany
- obrzeża betonowe o wym.30x8 cm, w kolorze szarym

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”
pkt 4.
4.2. Transport obrzeży betonowych
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej (dla
obrzeży betonowych).
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w
czasie transportu.

Specyfikacja została sporządzona w systemie
SEKOspec
SEKOspec na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej
OWEOB
opracowanej
Promocjaprzez
Sp. zOWEOB
o.o. 2005Promocja Sp. z o.o.

85

PRACE REMONTOWE W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. CHEŁMŻYŃSKIEJ 168 W WARSZAWIE

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom podsypki w planie z uwzględnieniem w
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podsypka pod obrzeża betonowe
Podłożem pod ustawienie obrzeża stanowić będzie podsypka piaskowa o grubości
warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z
przedmiarem robót.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą
cementową. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być
wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
5.5. Wskazania wykonawcze
Obrzeże betonowe o wym.8x30x100 cm na podsypce piaskowej wykonać w kolorze
szarym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki
tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i
krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1
mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami
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tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez
przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1
mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod podsypkę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podsypki - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4 i 5.5,
przy dopuszczalnych odchyleniach:
− linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m
długości obrzeża,
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. W przypadku zawarcia umowy ryczałtowej - nie dotyczy.
Obmiarowanie ilości robót może być przydatne w przypadku ewentualnych robót
dodatkowych (na podstawie odrębnej umowy). Zasady określania ilości tych robót
podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
wykonane koryto,
wykonana podsypka.

−
−
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie koryta,
− rozścielenie i ubicie podsypki,
− ustawienie obrzeża,
− wypełnienie spoin,
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
9.3. Podstawowe czynności technologiczne będące podstawą płatności
1. Montaż obrzeży betonowych o wym.30x8 cm, w kolorze szarym, na podsypce
piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową (chodniki i opaska przy budynku).

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i
zapraw
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody
pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,
wymagania i ocena zgodności
BN-80/6775-0 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
3/01
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
BN-80/6775-0 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
3/04
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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PUNKT 3
PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie dot. "Prac remontowych w budynku komunalnym
przy ul.Chełmżyńskiej 168 w Warszawie"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102
[21] i obejmują SST:
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z
ustaleniami podanymi w przedmiarze robót, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę
zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
[31].
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz
w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie: Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,
podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podano w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: Podbudowa z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć
między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach.
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy
układanej jednorazowo.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa
Lp. Wyszczególnienie naturalne
właściwości
Podbudowa
zasad pomo
nicza cnicz
a
1
Zawartość ziarn
od 2 od 2
mniejszych niż
do 10
0,075 mm, %
do 12
(m/m)
2
Zawartość
5
10
nadziarna,
% (m/m), nie
więcej niż
3
Zawartość ziarn
35
45
nieforemnych
%(m/m), nie więcej
niż
4
Zawartość
zanieczyszczeń
1
1

Kruszywa
łamane

Żużel

Badania
według

zasad pomoc zasa
nicza nicza dnicz
a
od 2 od 2 od 2
do 10
do do 10
12

pomoc
nicza

5

10

5

10

35

40

-

-

1

1

1

1

od 2
do
12

PN-B-0671
4
-15 [3]
PN-B-0671
4
-15 [3]
PN-B-0671
4
-16 [4]
PN-B-0448
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5

6

7

8

9

10

11

organicznych,
%(m/m), nie więcej
niż
Wskaźnik
piaskowy po
pięcio-krotnym
zagęszczeniu
metodą I lub II wg
PN-B-04481, %
Ścieralność w
bębnie Los
Angeles
a) ścieralność
całkowita po pełnej
liczbie obrotów, nie
więcej niż
b) ścieralność
częściowa po 1/5
pełnej liczby
obrotów, nie więcej
niż
Nasiąkliwość,
%(m/m), nie więcej
niż
Mrozoodporność,
ubytek masy po 25
cyklach zamrażania, %(m/m), nie
więcej niż
Rozpad
krzemianowy i
żelazawy łącznie, %
(m/m), nie więcej
niż
Zawartość
związków siarki w
przeliczeniu na SO
3, %(m/m), nie
więcej niż
Wskaźnik nośności
wnoś mie-szanki
kruszywa, %, nie
mniejszy niż:
a) przy
zagęszczeniu IS ł
1,00
b) przy

1 [1]

od 30 od 30 od 30 od 30
do 70 do
do 70 do 70 70

-

35

45

35

50

40

50

30

40

30

35

30

35

2,5

4

3

5

6

8

5

10

5

10

5

10

-

-

-

-

1

3

1

1

1

1

2

4

80
120

60
-

80
120

60
-

80
120

60
-

BN-64/8931
-01 [26]

PN-B-0671
4
-42 [12]

PN-B-0671
4
-18 [6]
PN-B-0671
4
-19 [7]

PN-B-0671
4
-37 [10]
PN-B-0671
4
-39 [11]
PN-B-0671
4
-28 [9]

PN-S-0610
2
[21]
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zagęszczeniu IS ł
1,03

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do ubijania i
zagęszczania ręcznego oraz mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w
urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotności optymalnej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”
pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST „Koryto wraz z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST „Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:
D1 5

Ł 5
(1)
w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy
lub warstwy odsączającej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w
milimetrach.
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę
d 85
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odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny,
przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:
d 50
O 90

Ł 1,2

(2)

w którym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w
milimetrach,
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090
powinna być podawana przez producenta geowłókniny.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej,
aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z
więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora nadzoru.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20%
jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
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5.5. Odcinek próbny
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na
3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania
kruszywa jest właściwy,
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,
− określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do
mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania
podbudowy.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
próbnego przez Inspektora nadzoru.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą
Inspektora nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany
naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi
nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie
właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
Częstotliwość badań
Minimalna Maksymaln
a
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Lp. Wyszczególnienie badań

liczba
badań na
dziennej
działce
roboczej

powierzchn
ia
podbudowy
przy-padaj
ąca na
jedno
badanie (m
2
)

1

Uziarnienie mieszanki

2

Wilgotność mieszanki

2

600

3

Zagęszczenie warstwy

10 próbek

na 10000
2
m

4

Badanie właściwości kruszywa wg tab.
1, pkt 2.3.2

dla każdej partii
kruszywa i przy każdej
zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki
należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem.
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi nadzoru.
6.3.3. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego
wskaźnika zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo,
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg
BN-64/8931-02 [27] lub według zaleceń Inspektora nadzoru.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy
od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
E2
E1

6.3.5. Właściwości kruszywa

Ł 2,2

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt
2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w
obecności Inspektora nadzoru.
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6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
Lp.

Wyszczególnienie badań i
pomiarów

Minimalna częstotliwość
pomiarów

1

Szerokość podbudowy

10 razy na 1 km

2

Równość podłużna

3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne*)

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

co 100 m

6

Ukształtowanie osi w planie*)

co 100 m

7

Grubość podbudowy

Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce
roboczej, lecz nie rzadziej niż
raz na 400 m2

w sposób ciągły planografem
albo co
20 m łatą na
każdym pasie ruchu

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej
niż raz na 2000 m2

8

Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia
- ugięcie sprężyste

co najmniej w dwóch
przekrojach na każde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na
każde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy
wykonać w punktach głównych łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10
cm, -5 cm.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
Specyfikacja została sporządzona w systemie
SEKOspec
SEKOspec na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej
OWEOB
opracowanej
Promocjaprzez
Sp. zOWEOB
o.o. 2005Promocja Sp. z o.o.

96

PRACE REMONTOWE W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. CHEŁMŻYŃSKIEJ 168 W WARSZAWIE

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z
dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o
więcej niż ± 5 cm.
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nośność podbudowy
moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w
tablicy 4,
− ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.
−
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Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa
o
wskaźniku
wnoś nie
mniejszym

Wskaźni
Maksymalne ugięcie
k
sprężyste pod kołem,
zagęszcz
mm
enia IS
nie
mniejszy
niż

niż, %

60
80
120

1,0
1,0
1,03

Minimalny moduł
odkształ-cenia mierzony płytą
o średnicy 30 cm, MPa

40 kN

50 kN

od
pierwszeg
o
obciążenia
E1

od
drugiego
obciążenia
E2

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80
100

120
140
180

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych
w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości
co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na
własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do
połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora nadzoru,
uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie
zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na
koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez
Inspektora nadzoru.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez
Wykonawcę podbudowy.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. W przypadku zawarcia umowy ryczałtowej - nie dotyczy.
Obmiarowanie ilości robót może być przydatne w przypadku ewentualnych robót
dodatkowych (na podstawie odrębnej umowy). Zasady określania ilości tych robót
podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z przedmiarem robót, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

2
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, podano w SST: D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.

PN-B-04481
PN-B-06714-1
2
PN-B-06714-1
5
PN-B-06714-1
6
PN-B-06714-1
7

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartości zanieczyszczeń obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
kształtu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotności
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6.

13.

PN-B-06714-1
8
PN-B-06714-1
9
PN-B-06714-2
6
PN-B-06714-2
8
PN-B-06714-3
7
PN-B-06714-3
9
PN-B-06714-4
2
PN-B-06731

14.

PN-B-11111

15.

PN-B-11112

7.
8.
9.
10.
11.
12.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasiąkliwości
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodporności metodą bezpośrednią
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartości zanieczyszczeń organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartości siarki metodą bromową
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
rozpadu żelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
ścieralności w bębnie Los Angeles
Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo
budowlane i drogowe. Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do
nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,
wymagania i ocena zgodności
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
PN-B-30020 Wapno
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i
nawierzchnia z tłucznia kamiennego
PN-S-96035 Popioły lotne
BN-88/6731-0 Cement. Transport i przechowywanie
8
BN-84/6774-0 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne
2
łamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-0 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika
1
piaskowego
BN-64/8931-0 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu
2
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża
przez obciążenie płytą
BN-68/8931-0 Drogi samochodowe. Pomiar równości
4
nawierzchni planografem i łatą
BN-70/8931-0 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych
6
ugięciomierzem belkowym
BN-77/8931-1 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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2
10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa
1997.
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PUNKT 3a
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie dot. "Prac remontowych w budynku
komunalnym przy ul.Chełmżyńskiej 168 w Warszawie"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte są w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub
więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni
drogowej.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 1.5.

Specyfikacja została sporządzona w systemie
SEKOspec
SEKOspec na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej
OWEOB
opracowanej
Promocjaprzez
Sp. zOWEOB
o.o. 2005Promocja Sp. z o.o.

102

PRACE REMONTOWE W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. CHEŁMŻYŃSKIEJ 168 W WARSZAWIE

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,
podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie powinna być pospółka spełniająca wymagania niniejszych
specyfikacji. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez
domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 2.3.2.
2.4. Podstawowe materiały
- pospółka do nawierzchni drogowych i kolejowych

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Podstawowy sprzęt
- ubijaki i zagęszczarki do stosowania ręcznego
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek próbny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z
zasadami określonymi w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie
z ustaleniami SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.
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6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. W przypadku zawarcia umowy ryczałtowej - nie dotyczy.
Obmiarowanie ilości robót może być przydatne w przypadku ewentualnych robót
dodatkowych (na podstawie odrębnej umowy). Zasady określania ilości tych robót
podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozłożenie mieszanki,
zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji
technicznej,
− utrzymanie podbudowy w czasie robót.
−
−
−
−
−
−
−
−
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9.3. Podstawowe czynności technologiczne będące podstawą płatności
1. Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm, wykonana ręcznie (warstwy konstrukcyjne chodników i opaski
przy budynku).

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i przepisy związane podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 10.
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PUNKT 4
CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem nawierzchni chodników i
opaski przy budynku z kostki brukowej betonowej przy "Pracach remontowych w
budynku komunalnym przy ul.Chełmżyńskiej 168 w Warszawie"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem ww. nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych
ze sobą trwale w fazie produkcji.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,
podano w „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
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Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i
proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm, dla kostek o grubości równej 60 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:
− 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu
samochodowego,
− 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
− na długości
± 3 mm,
− na szerokości
± 3 mm,
− na grubości
± 5 mm.
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być
mniejsza niż 60 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250
i wynosić nie więcej niż 5%.
2.2.6. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250.
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest
wystarczająca, jeżeli:
− próbka nie wykazuje pęknięć,
− strata masy nie przekracza 5%,
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie
zamrażanych nie jest większe niż 20%.
2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna
wynosić nie więcej niż 4 mm.
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy
nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701.
2.3.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
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Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250.
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników,
zgodnie z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być
barwniki nieorganiczne.
2.4. Podstawowe materiały
- piasek uszlachetniony
- kostki brukowe betonowe gr.6 cm, w kolorze szarym, dopasowane do istniejących
- piasek do nawierzchni drogowych
- cement portlandzki zwykły, bez dodatków CEMI I 32,5, workowany
- płyty ściekowe betonowe, korytkowe o wym.60x50x15 cm

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe powierzchniowe do 225 kg z
osłoną z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Podbudowa
Podbudowę będzie stanowić kruszywo naturalne i łamane, stabilizowane mechanicznie.
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w
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specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni stosować obrzeża betonowe.
5.4. Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712
[3].
Grubość podsypki cementowo-piaskowej po zagęszczeniu powinna zawierać się w
granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i
wyprofilowana.
5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły
od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok.5 cm wyżej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i
przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz
oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta
wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie.
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić wyrób w
zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawić Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z przedmiarem
robót i odpowiednimi SST.
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6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z przedmiarem robót.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z przedmiarem robót oraz wymaganiami
wg pkt 5.6 niniejszej SST:
− pomierzenie szerokości spoin,
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
− sprawdzenie, czy przyjęty kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą
BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z istniejącym.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Niweleta nawierzchni powinna być zgodna z istniejącą.
6.4.4. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±
1,0 cm.
6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były
przeprowadzone w miejscach tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. W przypadku zawarcia umowy ryczałtowej - nie dotyczy.
Obmiarowanie ilości robót może być przydatne w przypadku ewentualnych robót
dodatkowych (na podstawie odrębnej umowy). Zasady określania ilości tych robót
podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z przedmiarem robót, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według
pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
Zasady ich odbioru są określone w „Wymagania ogólne” pkt 8.

−
−

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− przygotowanie podbudowy,
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie podsypki,
− ułożenie i ubicie kostki,
− wypełnienie spoin,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
9.3. Podstawowe czynności technologiczne
1. Ułożenie chodników z kostki brukowej betonowej gr.6 cm, w kolorze szarym,
dopasowanej do istniejącej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane
piaskiem (chodniki i opaska przy budynku).
2. Odtworzenie chodnika przy budynku z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm
(dopasowanej do istniejącej), w kolorze szarym, układane na podsypce piaskowej,
spoiny wypełniane piaskiem (zał.wykorzystanie kostki z odzysku w 90%).
3. Ulożenie ścieków na podsypce piaskowej z elementów betonowych, grubość
prefabrykatów 15 cm (koryta odwadniające przy rurach spustowych).

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.

PN-B-04111

Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na
tarczy Boehmego
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701

Beton zwykły
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,
wymagania
i ocena zgodności
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
BN-80/6775-0 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
3/04
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
BN-68/8931-0 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika
1
piaskowego
BN-68/8931-0 Drogi samochodowe. Pomiar równości
nawierzchni planografem i łatą.
4
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CZĘŚĆ 4
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
Kod CPV 453000000-0
ROZDZIAŁ I
INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE
Kod CPV 45315100-9
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
"Prace remontowe w budynku komunalnym przy ul.Chełmżyńskiej 168 w Warszawie"
1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji
oddymiania (układanie przewodów, montaż osprzętu) w obiekcie kubaturowym.
1.3. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą
zasad wykonywania i odbioru robót związanych z:
układaniem przewodów elektrycznych,
montażem osprzętu,
wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych.
SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej
prac,
wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w
szczególności montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.),
przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami
kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej.
1.4.1 Zakres robót obejmuje wykonanie:
- instalacji oddymiania.
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1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są zgodne z odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4. a także podanymi poniżej:
Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości,
wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa,
symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do
określonego obszaru zastosowania, zawiera ustalenia techniczne co do wymagań
podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.
Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta,
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub
wyrobu.
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą
(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego
materiału lub wyrobu.
Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji
elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej
może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody
ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).
Przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów
elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzęt instalacyjny do przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych
przewodów itp.
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do przewodów:
–
puszki elektroinstalacyjne,
–
pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, złączki, zaciski ochronne itp.).
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub
bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed
przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych
przewodów elektrycznych, w skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod
napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym
punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem
osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
układaniem przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania
zgodnie z dokumentacją; .
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:
–
Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
–
Kucie bruzd
–
Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
–
Montaż uchwytów do przewodów.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.7. Dokumentacja robót montażowych
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:
–
dokumentacja projektowa
−
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),
–
dziennik robót remontowych
–
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,
–
protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i
ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych.
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie przedmiaru
robót i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.
1.8. Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
4

5

3

0

0

0

0

0

–

0

Roboty w zakresie instalacji
budowlanych

4

5

3

1

5

1

0

0

–

9

Instalacyjne roboty
elektryczne

–

2. MATERIAŁY
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą
ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów
technicznych założonych w dokumentacji dla projektowanych rozwiązań.
2.1. ... Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i
składowania podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2.
Do wykonania i montażu instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych należy
stosować przewody i osprzęt posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub
jego upoważniony przedstawiciel:
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–
dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według
określonego systemu oceny zgodności,
–
wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową
Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej
Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,
–
oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
–
wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają
następujące warunki:
–
są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej (SST),
–
są właściwie oznakowane i opakowane,
–
spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,
–
producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów
nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika robót remontowych.
2.3.Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczególności przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w
krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadzać poza opakowanie dla
ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).
Pozostały osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
2.4. Podstawowe materiały
- kabel elektroenergetyczny, ognioodporny PH90, o izolacji z tworzyw bezhalogenowych,
Specyfikacja została sporządzona w systemie
SEKOspec
SEKOspec na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej
OWEOB
opracowanej
Promocjaprzez
Sp. zOWEOB
o.o. 2005Promocja Sp. z o.o.

117

PRACE REMONTOWE W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. CHEŁMŻYŃSKIEJ 168 W WARSZAWIE

typu HDGs 2x1,5 mm2
- kabel elektroenergetyczny, ognioodporny PH90, o izolacji z tworzyw bezhalogenowych,
typu HDGsżo 3x2,5 mm2
- kabel elektroenergetyczny, ognioodporny PH90, o izolacji z tworzyw bezhalogenowych,
typu HLGs 3x1,5 mm2
- kabel do instalacji przeciwpożarowych typu YnTKSY 1x2x0,8 mm, 150V
- kabel do instalacji przeciwpożarowych typu YnTKSY 4x2x0,8 mm, 150V
- przewody kabelkowe płaskie YDYp 3x1,5 mm2, 750V
- centralka oddymiania o wym.300x300x150 mm, 8A, wyposażona w dodatkowe zaciski
dla zasilania linii sygnalizatorów optyczno-akustycznych
- benzyna do ekstrakcji
- śruby i kołki kotwiące
- kołki rozporowe plastikowe
- ręczne przyciski oddymiania z puszką
- ręczny przycisk przewietrzania z puszką
- czujki optyczne dymu z gniazdem
- puszka odgałęźna, ppoż. do 2,5 mm2, wytrzymałość ogniowa E90
- sygnalizatory optyczno-akustyczne, światło czerwone LED, dźwięk wielotonowy >92dB,
24V, z puszką przyłączeniową
- piasek do nawierzchni drogowych
- cement portlandzki zwykły bez dodatków CEM I 32,5, workowany
- ciasto wapienne
- gwoździe budowlane okrągłe,gołe
- żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny
- deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm, kl.III
- drewno okrągłe iglaste na stemple budowlane
- środki ognioochronne (ognoochronna pęczniejąca masa szpachlowa, ognioochronna
farba pęczniejąca)

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3.
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.
3.2. Podstawowy sprzęt
- żuraw okienny przenośny o udźwigu 0,15 t
- betoniarka wolnospadowa elektryczna o poj.150 dm3

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować
ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury
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dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla
krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń
transportowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.
Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami SST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych
Zakres robót obejmuje:
–
przemieszczenie w strefie montażowej,
–
złożenie na miejscu montażu wg projektu,
–
wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montażu osprzętu,
–
roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podłożu, przekucia ścian, osadzenie przepustów, wykonanie ślepych otworów poprzez
podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otworów w ścianach,
–
osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub
wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem,
–
montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu
przewodów (pkt 2.2.2.),
–
puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna)
krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,
–
przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów
dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur,
–
układanie (montaż) przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką
podaną w dokumentacjiprojektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST.
–
oznakowanie zgodne z normami (PN-EN 60446:2004 "Zasady podstawowe i
bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych"),
–
roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu przewodów jak: zaprawianie
bruzd, naprawa ścian po przekuciach i osadzeniu przepustów,
–
przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz
PN-E-04700:1998/Az1:2000.
5.4. Wymagania i czynności instalacyjne
5.4.1. Instalacja oddymiania
Dla budynku mieszkalnego wykonać instalację oddymiania klatki schodowej.
Dla potrzeb oddymiania klatki schodowej zamontować centralkę oddymiania na górnej
kondygnacji klatki schodowej (półpiętro w drodze na poddasze). Centralkę zasilić sprzed
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2
wyłącznika gł. ppoż. przewodem ognioodpornym HDGsżo 3x2,5mm , system E90.
Centralka wyposażona jest w dodatkowe zaciski dla zasilenia linii sygnalizatorów
optyczno-akustycznych.
Elektryczny system oddymiania zostanie uruchomiony w momencie powstania pożaru.
Automatycznie nastąpi wysłanie impulsu elektrycznego przez czujek dymu
(zamontowane na każdej kondygnacji) lub ręcznie od przycisków alarmowych.
Spowoduje to zadziałanie centralki, które uruchomi siłowniki przy klapie oddymiającej w
połaci dachowej w obrębie klatki schodowej.
Przyciski oddymiania zamontować na podeście obok centralki oraz na parterze, przy
wejściu głównym do budynku.
Dodatkowo zamontować przycisk do przewietrzania klatki schodowej (tylko przy
centralce oddymiania).
Zgodnie z zaleceniem Inwestora, instalację oddymiania wyposażyć również w
sygnalizatory optyczno – akustyczne (światło LED + brzęczyk wielotonowy >92dB), na
każdej kondygnacji.
5.4.2. Uwagi końcowe
- przewody zakupić i uciąć po dokonaniu obmiaru na obiekcie;
- całość robót wykonać zgodnie z normą N SEP-E-002 i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych - tom V;
- przestrzegać przepisy BHP.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7 pkt 6.
Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań przewodów zawarty jest w
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i
końcowych polegających na kontroli:
–
zgodności z dokumentacją projektową i ze stanem faktycznym,
–
zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji,
–
stanu przewodów, osprzętu instalacyjnego do przewodów, stanu i kompletności
dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,
–
sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,
–
poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego,
–
poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych.
Po wykonaniu oględzin należy badania i pomiary instalacji elektrycznej oraz sporządzić
protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC
60364-6-61:2000.
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni
je na właściwe, na własny koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie
mającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i
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wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7.
7.2.Zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:
–
dla osprzętu montażowego dla przewodów: szt., kpl., m,
–
dla przewodów: m,
–
dla opraw oświetleniowych: kpl.
7.3. W przypadku zawarcia umowy ryczałtowej - nie dotyczy.
Obmiarowanie ilości robót może być przydatne w przypadku ewentualnych robót
dodatkowych (na podstawie odrębnej umowy). Zasady określania ilości tych robót
podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8.
8.2. Warunki odbioru instalacji
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót
mających wpływ na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:
–
przygotowanie podłoża do montażu przewodów, gniazd,
–
instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez
inne branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót
instalacji elektrycznej.
8.2.2. Odbiór częściowy
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz
elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające),
uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z
obowiązującymi przepisami, dokumentacją projektową robót oraz SST.
8.2.3. Odbiór końcowy
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi..
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Specyfikacja została sporządzona w systemie
SEKOspec
SEKOspec na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej
OWEOB
opracowanej
Promocjaprzez
Sp. zOWEOB
o.o. 2005Promocja Sp. z o.o.

121

PRACE REMONTOWE W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. CHEŁMŻYŃSKIEJ 168 W WARSZAWIE

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w SST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie:
–
określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez Zamawiającego lub
–
ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe
obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również:
–
przygotowanie stanowiska roboczego,
–
dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
–
obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
–
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność
występuje),
–
usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,
–
uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
–
usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
–
likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.
9.3. Czynności technologiczne stanowiące podstawę płatności
1. Przebijanie otworów o średnicy 40 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły,
długość przebicia do 2 1/2 cegły.
2. Przebijanie otworów o średnicy 40 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły,
długość przebicia do 1/2 cegły.
3. Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły,
długość przebicia do 2 1/2 cegły.
4. Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła (instalacja oddymiania).
5. Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu przez
przykręcanie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły, wykonanie ślepych otworów
(instalacja oddymiania).
6. Montaż kabla elektroenergetycznego, ognioodpornego PH90, o izolacji z tworzyw
bezhalogenowych, typu HDGs 2x1,5 mm2, układanego p.t.w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż beton (instalacja oddymiania).
7. Montaż kabla elektroenergetycznego, ognioodpornego PH90, o izolacji z tworzyw
bezhalogenowych, typu HDGsżo 3x2,5 mm2, układanego p.t.w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż beton (instalacja oddymiania).
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8. Montaż kabla elektroenergetycznego, ognioodpornego PH90, o izolacji z tworzyw
bezhalogenowych, typu HLGs 3x1,5 mm2, układanego p.t.w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż beton (instalacja oddymiania).
9. Montaż kabla do instalacji przeciwpożarowych typu YnTKSY 1x2x0,8 mm, 150V,
układanego p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton (instalacja oddymiania).
10 Montaż kabla do instalacji przeciwpożarowych typu YnTKSY 4x2x0,8 mm, 150V,
układanego p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton (instalacja oddymiania).
11. Montaż przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2
układanych w tynku w podłożu innym niż beton - YDYp 3x1,5 mm2, 750V (instalacja
oddymiania).
12. Zainstalowanie centralki oddymiania o wym.300x300x150 mm, 8A, wyposażonej w
dodatkowe zaciski dla zasilania linii sygnalizatorów optyczno-akustycznych, na podłożu z
cegły (instalacja oddymiania).
13. Instalowanie puszek podtynkowych gniazd do ręcznych przycisków oddymiania i
przewietrzania, na podłożu z cegły (instalacja oddymiania).
14. Instalowanie ręcznych przycisków oddymiania z puszką, w wykonaniu zwykłym w
podłożu z cegły, bez uruchomienia i sprawdzenia (instalacja oddymiania).
15. Instalowanie ręcznego przycisku przewietrzania z puszką, w wykonaniu zwykłym w
podłożu z cegły, bez uruchomienia i sprawdzenia (instalacja oddymiania).
16. Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy
pożarowych - czujek, gniazdo montowane kołkami rozporowymi w cegle (instalacja
oddymiania).
17. Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem, optycznych czujek
dymu, z gniazdem (instalacja oddymiania).
18. Montaż puszki odgałęźnej, ppoż. do 2,5 mm2, wytrzymałość ogniowa E90 (instalacja
oddymiania).
19. Instalowanie puszek przyłączeniowych podtynkowych do sygnalizatorów
optyczno-akustycznych, na podłożu ceglanym (instalacja oddymiania).
20. Montaż sygnalizatorów optyczno-akustycznych, światło czerwone LED, dźwięk
wielotonowy >92dB, 24V, z puszką przyłączeniową (instalacja oddymiania).
21. Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach.
22. Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwód o ilości faz 1.
23. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej do zaprawienia bruzd
instalacyjnych.
24. Zaprawienie bruzd instalacyjnych o szerokości do 25 mm.
25. Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm w
stropach i ścianach.
26. Uszczelnienie przegród ogniowych środkami ognioochronnymi (ognoochronna
pęczniejąca masa szpachlowa, ognioochronna farba pęczniejąca) (przy przejściach
przewodów przez ściany i stropy).

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.
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PN-IEC 60364-4-41:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999
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 60364-5-51:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52:2002
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. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60898:2000
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji
domowych i podobnych.
PN-EN 50146:2002 (U)
Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60445:2002
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń
żył
przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60446:2004
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Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.
PN-EN 60529:2003
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2003 (U)
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1:
Zasady, wymagania i badania.
PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku
domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 60799:2004
Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące.
PN-E-04700:1998
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).
PN-E-93207:1998
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750
V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750
V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-90/E-05029
Kod do oznaczania barw.
10.2. Ustawy
–
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881).
–
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z późn. zmianami).
10.3. Rozporządzenia
–
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
–
... Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
–
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
–
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I,
część 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
–
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
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–
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.
–
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania
ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
–
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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ROZDZIAŁ II
INSTALOWANIE WENTYLACJI
Kod CPV 45331210-1
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
"Prace remontowe w budynku komunalnym przy ul.Chełmżyńskiej 168 w Warszawie"
1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji.
1.3. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
1.4. Określenia podstawowe
Instalacja wentylacji - zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących
do uzdatniania i rozprowadzania powietrza
Wentylacja pomieszczeń - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części
mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie
powietrza zewnętrznego
Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogół z zastosowaniem przewodów
Przewód wentylacyjny - element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego
stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z
przedmiarem robót, SST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Materiały do wykonania robót instalacji wentylacji należy stosować zgodnie z
przedmiarem robót, SST. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, muszą być
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Materiałami
i wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania są te, dla których
wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub dokonano oceny zgodności i wydano
certyfikat lub deklarację zgodności z PN, BN lub aprobatą techniczną.
2.2. Podstawowe materiały
-

cegły ceramiczne pełne o wym.25x12x6,5 cm, kl.15

-

zaprawa cementowo-wapienna marki M-7

-

blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0,5 mm

-

spoiwo cynowo-ołowiane

-

gwoździe budowlane okrągłe, gołe

-

gwoździe budowlane okrągłe, ocynkowane

-

wkręty stalowe z podkładką gumową EPDM

-

deski iglaste obrzynane gr.25-65 mm, kl.II/III

-

podkładki amortyzacyjne gumowe gr.5 mm

-

przewody wentylacyjne kołowe z blachy stalowej ocynkowanej B/I, o śr.125 mm

-

kształtki wentylacyjne kołowe B/I stalowej ocynkowanej, o śr.125 mm

-

podpory kanałów wentylacyjnych typ C, o śr.125 mm

-

uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych, o śr.125 mm

-

śruby stalowe M 8 dł.do 50 mm

-

klej kontaktowy o krótkim czasie schnięcia, do klejenia plyt PE

-

taśmy polietylenowe gr.3 mm, szer.50 mm, samoprzylepne, do oklejania złączy
izolacji z mat PE

-

maty (płyty) techniczne z pianki PE (gęst.30-40 kg/m3, o strukturze
zamkniętokomórkowej, gęste, współczynnik przewodzenia ciepła 0,040 W/mK
przy 40°C, odporność na dyfuzję pary wodnej > 3500-14000 (DIN 52615),
chłonność wody: po 7dniach 1,05%, po 28 dniach < 2% (DIN 53434), gr.20 mm

-

płaszcz ochronny o śr.170 mm z rury z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,5 mm
dł.1000 mm, ze żłobieniem wzdłużnym na obu krawędziach, z 6 otworami śr.3,2
mm, ze żłobieniem połączeniowym zewnętrznym/wewnętrznym

-

króćce trójnika siodłowego 90 st.,o śr.170 mm z rury z blachy stalowej
ocynkowanej gr.0,5 mm wys.50 mm, ze żłobieniem wzdłużnym na obu
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krawędziach, ze żłobieniem połączeniowym wewnętrznym
-

kratki okrągłe wywiewne z PCW w kolorze białym, z wpustem do kanału o śr.125
mm

-

bednarki ocynkowane 50x5 mm (kotwy)

-

linki stalowe z drutu ocynkowanego śr.5-7 mm

-

ściągacze stalowe ocynkowane M 16-A/0,63

-

wywietrzaki dachowe cylindryczne typu CAGI z blachy stalowej chromoniklowej, o
śr.125 mm (średnica dolotowa 124,6 mm, średnica cylindra 250 mm, wysokość
428 mm)

-

kausze stalowe ocynkowane

-

piasek do nawierzchni drogowych

-

żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny

-

cement portlandzki zwykły bez dodatków CEM I 32,5, workowany

-

deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm, kl.III

-

drewno okrągłe iglaste na stemple budowlane

-

środki ognioochronne (ognoochronna pęczniejąca masa szpachlowa,
ognioochronna farba pęczniejąca)

-

rura spalinowa (ognioodporna), piecowa (czopuch), z blachy stalowej o gr.2,0
mm, o śr.150 mm

-

glina surowa zduńska

-

rozety kominowe o śr.150 mm, z blachy czarnej malowanej farbą żaroodporną

-

drzwiczki wyczystne żeliwne

-

drzwiczki rewizyjne kominowe o wym.12x25 cm, żaroodporne, hermetyczne,
izolowane, ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, zabezpieczone od frontu folią
ochronną

-

nawiewniki okienne ciśnieniowe, samoregulujące, z możliwością przymknięcia, o
wym.390x25x27 mm (nawiewnik z regulatorem przepływu, czerpnia powietrza z
okapnikiem standardowym z kratką przeciw owadom, z kompletem zatrzasków
montażowych), o przepływie 6-30 m3/h przy 10 Pa, o izolacyjności akustycznej 32
dB, w kolorze białym
ławy kominiarskie stalowe, ocynkowane dł.120 cm, osadzone na wspornikach z
podporą, z mocowaniami skręcanymi za pomocą śrub, do pokryć dachowych
spadzistych z blachy stalowej

-

-

-

stopnie kominiarskie stalowe, ocynkowane, dł.27,1 cm, szer.18,9 cm, składające
się ze stopnicy, osadzonej na wspornikach z podporą, z mocowaniami skręcanymi
za pomocą śrub, do pokryć dachowych spadzistych z blachy stalowej
blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0,5 mm

2.3. Składowanie materiałów
Armaturę, kształtki i osprzęt składować w zamkniętym magazynie zabezpieczonym przed
dostępem osób obcych.
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Kanały należy składować pojedynczo na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed
gromadzeniem się wód opadowych.
Wszystkie zastosowane materiały, zgodnie z ustawą "Prawo budowlane", muszą być
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.
Materiałami i wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania są te, dla
których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub dokonano oceny zgodności i
wydano certyfikat lub deklarację zgodności z PN, BN lub aprobatą techniczną.

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót,
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i
wyładunku materiałów, sprzętu itp.
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji powinien wykazać się
możliwością korzystania ze sprzętu i narzędzi do:
- montażu kształtek
- zakładanie podpór
- spawania
- wykonania próby hydraulicznej.
3.2. Podstawowy sprzęt
- żuraw okienny przenośny o udźwigu 0,15 t
- betoniarka wolnospadowa elektryczna o poj.150 dm3

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót.
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w SST, ze wskazaniami Inspektora nadzoru, w terenie przewidzianym
kontraktem.
Transport kształtek i armatury - kształtki, armaturę, materiały pomocnicze itp. mogą być
przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed
przesuwaniem się podczas transportu.
Kanały wentylacyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.
Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się i
układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę.
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4.2. Podstawowe środki transportu
- samochód dostawczy o ład.do 0,9 t

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt organizacji i harmonogram
realizacji robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana
instalacja wentylacji.
5.2. Prace przygotowawcze
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zasadniczych powinien dostarczyć na teren
budowy niezbędne materiały, urządzenia i sprzęt budowlany.
5.3. Ogólne wymagania instalacyjne
Prace instalacji wentylacji mają zapewnić zalecenia wskazane po okresowej kontroli
przewodów kominowych oraz podnieść sprawność przewodów kominowych, podłączeń
dymowych i wentylacyjnych.
Z uwagi na brak wentylacji w budynku nalezy zamontować na korytarzach pionowe
przewody wentylacyjne o śr.125 mm i poprzez podłączenia trójnikiem poprowadzić
podejścia wentylacyjne do lokali. W tym celu należy przebić otwory w ścianach
korytarzowych i zakończenia rur uzbroić w kratki wyciągowe.
Każdy z pionowych kanałów wentylacyjnych wyprowadzić przez dach budynku i
zakończyć wywietrzakiem dachowym. Wywietrzaki dachowe obrobić blachą stalową
ocynkowaną, a otwory w ścianach i stropach naprawić (zabetonowanie, uzupełnienia
tynków, malowanie ścian i sufitów oraz odtworzenie posadzek w miejscach przebić).
Kanały wentylacyjne zaizolować matami z pianki PE z pokryciem płaszczem ochronnym
z blachy stalowej ocynkowanej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości materiałów
Armatura, kanały i kształtki powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości
wydane przez producenta oraz wszystkie niezbędne certyfikaty i gwarancje.
6.2. Kontrola i badania w trakcie robót
W trakcie wykonywania robót należy wykonać kontrolę w zakresie:
- zgodności z przedmiarem robót, SST i przepisami
- poprawnego montażu instalacji i urządzeń
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- poprawności oznaczenia
- braku widocznych uszkodzeń.
Kontrola związana z wykonaniem instalacji wentylacyjnej powinna być prowadzona w
czasie wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie,
jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z
wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z
wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z częstotliwością określoną przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z przedmiarem
robót, SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarach robót. Obmiaru robót dokonuje
Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru.
7.2. W przypadku zawarcia umowy ryczałtowej - nie dotyczy.
Obmiarowanie ilości robót może być przydatne w przypadku ewentualnych robót
dodatkowych (na podstawie odrębnej umowy). Zasady określania ilości tych robót
podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór częściowy
Przed rozpoczęciem robót montażowych należy dokonać usytuowania miejsc montażu
armatury oraz przewodów.
8.2. Odbiór końcowy
Odbiór robót należy dokonać zgodnie z" Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano - Montażowych t.II" Instalacje sanitarne i przemysłowe".
Wykonać ruch próbny instalacji i wyregulować instalację zgodnie z przepisami i
obowiązującymi normami.
Do odbioru instalacji wykonać protokół z pomiarów i regulacji wraz z wnioskami.
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- przedmiar robót, SST, z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie
wykonywania robót
- dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robót
- dziennik robót remontowych
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-

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
protokoły częściowych odbiorów
protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób pomontażowych
protokoły pomiarów i badań
świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów.

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:
- sprawdzić zgodność robót z umową, przedmiarem robót, SST, normami i
przepisami
- sprawdzić udokumentowanie jakości robót z odpowiednimi protokółami prób
montażowych
- dokonać oględzin instalacji
- ustalić warunki przekazania instalacji do eksploatacji
- sporządzić protokół z odbioru z podaniem wniosków i ustaleń.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z przedmiarem robót, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na
podstawie: atestów, certyfikatów, aprobat technicznych producentów, wyniki protokołów i
badań oraz oględzin sprawdzającego.
9.1. Czynności technologiczne będące podstawą płatności
1. Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach
murowych grubości 2 1/2 cegły (w ścianach korytarzowych pod montaż kanałów
wentylacyjnych).
2. Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach ceglanych o grubości do
1/2 cegły, średnica przewodów 150 mm (pod montaż kanałów wentylacyjnych).
3. Przebicie otworów w dachu drewnianym o pow.do 0,1 m2, niezależnie od grubości
stropu (z naprawą konstrukcji dachu) (pod montaż kanałów wentylacyjnych).
4. Montaż przewodów wentylacyjnych kołowych typ B/1 z blachy stalowej ocynkowanej o
średnicy 125 mm przy udziale kształtek do 35% (kanały wentylacyjne pod wykonanie
brakującej wentylacji w kuchniach, łazienkach, pokojach).
5. Wykonanie izolacji gr.20 mm rurociągów o śr.zewn.125 mm, matami (płytami)
technicznymi z pianki PE (gęstość 30-40 kg/m3, struktura zamkniętokomórkowa, gęsta,
współczynnik przewodzenia ciepła 0,040 W/mK przy 40°C, odporność na dyfuzję pary
wodnej > 3500-14000 (DIN 52615), chłonność wody: po 7 dniach 1,05%, po 28 dniach <
2% (DIN 53434) (na kanałach wentylacyjnych).
6. Montaż płaszcza ochronnego śr.170 mm z rury z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,5
mm dł.1000 mm, ze żłobieniem wzdłużnym na obu krawędziach, z 6 otworami śr.3,2
mm, ze żłobieniem połączeniowym zewnętrznym/wewnętrznym (na zaizolowanych
kanałach wentylacyjnych).
7. Montaż kratek okrągłych wywiewnych z PCW w kolorze białym, z wpustem do kanału
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o śr.125 mm (na wlotach kanałów wentylacyjnych w lokalach).
8. Montaż wywietrzaków dachowych cylindrycznych typu CAGI z blachy stalowej
chromoniklowej, o śr.125 mm (średnica dolotowa 124,6 mm, średnica cylindra 250 mm,
wysokość 428 mm) (na wylotach kanałów wentylacyjnych na dachu).
9. Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm w
stropach i ścianach (po montażu kanałów wentylacyjnych).
10. Wykonanie przegród ogniowych uszczelnionych środkami ognioochronnymi
(ognoochronna pęczniejąca masa szpachlowa, ognioochronna farba pęczniejąca) (przy
przejściach kanałów wentylacyjnych przez ściany i stropy).
11. Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - rury spalinowej
(ognioodpornej), piecowej, z blachy stalowej o gr.2,0 mm, o śr.150 mm (wymiana
czopuchów dymowych pieców i kuchni węglowych).
12. Montaż rozet kominowych o śr.150 mm, z blachy czarnej malowanej farbą
żaroodporną, z uszczelnieniem dymowych podłączeń kominowych.
13. Wymiana drzwiczek wyczystnych żeliwnych, przy podstawach kanałów dymowych.
14. Montaż drzwiczek wyczystnych żeliwnych, przy podstawach kanałów dymowych.
15. Montaż drzwiczek rewizyjnych kominowych o wym.12x25 cm, żaroodpornych,
hermetycznych, izolowanych, ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, zabezpieczonych od
frontu folią ochronną a R) (na szlongach kominowych w części strychowej).
16. Montaż nawiewników okiennych ciśnieniowych, samoregulujących, z możliwością
przymknięcia, o wym.390x25x27 mm (nawiewnik z regulatorem przepływu, czerpnia
powietrza z okapnikiem standardowym z kratką przeciw owadom, z kompletem
zatrzasków montażowych), o przepływie 6-30 m3/h przy 10 Pa, o izolacyjności
akustycznej 32 dB, w kolorze białym.
17. Montaż ław kominiarskich stalowych, ocynkowanych dł.120 cm, osadzonych na
wspornikach z podporą, z mocowaniami skręcanymi za pomocą śrub, do pokryć
dachowych spadzistych z blachy stalowej (umożliwiających dojście do wywietrzaków
dachowych).
18. Montaż stopni kominiarskich stalowych, ocynkowanych, dł.27,1 cm, szer.18,9 cm,
składających się ze stopnicy, osadzonej na wspornikach z podporą, z mocowaniami
skręcanymi za pomocą śrub, do pokryć dachowych spadzistych z blachy stalowej
(umożliwiających dojście do wywietrzaków dachowych).
19. Montaż obróbek z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50 mm, przy szerokości w
rozwinięciu powyżej 25 cm (obróbki wywietrzaków dachowych, wsporników ław i stopni
kominiarskich).

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (
PN ) lub odpowiednikami norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez
polskie ustawodawstwo.
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10.1. Polskie normy
PN-89/H-02650

Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury

PN-89/B-01410
Wentylacj ai klimatyzacja. Rysunek techniczny.
Zasady wykonywania i oznaczenia
PN-68/B-01411
Wentylacja Urządzenia i elementy urządzeń
wentylacyjnych. Podział, nazwy i określenia
PN-83/B-03430
Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania
PN-83/B-03430/Az3:2000
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)
PN-B-03430 wraz ze zmianami
Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej
10.2. Inne dokumenty
-

-

-

-

-

-

-

Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano--Montażowych .
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych Dz.U. nr 13 z 1972r.
Ustawa "Prawo Budowlane" Dz.U. nr 89 z 1994r. wraz z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie aprobat
i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych Dz.U. nr 10 z 1995r.
Ustawa o badaniach i certyfikacji Dz.U. nr 55 z 1993r. wraz z późniejszymi zmianami.
Zarządzenie Dyrektora Centrum Badań i Certyfikacji w sprawie ustalenia wykazu
wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania certyfikacji na znak bezpieczeństwa
i oznaczania tym znakiem M.P. nr 39 z 1994r. wraz z późniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. nr 81 poz. 351
z póź. zmianami Dz.U. nr 111 z 1997r. poz. 725.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.
nr 75 z 2002r. poz. 690.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r.
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm ( Dz.U. nr
22 poz. 209 ).
Rozporządzenie MI z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych , jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75 z dnia 15-06-2002
poz.690, wraz ze zmianami zawartymi w RMI z 7-04-2004 (DzU nr 109 poz1156) oraz
w RMI z 6-11-2008 (DzU2008 nr 201 poz1238) a także w RMI z 12-03-2009 (DzU nr
56/2009 poz. 461)
Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(DzUnr109/2010 poz.719)
Rozporządzenie MPiPS w sprawie ogólnych zasad bhp – tekst jednolity
Obwieszczenie MPiPS z 28-08-2003, DzU nr169.
Inne normy oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji – zeszyty
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-

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.
Instalacja wentylacji: Zeszyt 5 – 2002r Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych

Roboty instalacyjne wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano - Montażowych część II oraz i w oparciu o wytyczne producenta oraz
przepisami BHP i p.poż.
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CZĘŚĆ 5
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH
Kod CPV 45400000-1
ROZDZIAŁ I
INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH
Kod CPV 45421152-4
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
"Prace remontowe w budynku komunalnym przy ul.Chełmżyńskiej 168 w Warszawie"
1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z montażem ścianek działowych z płyt G-K z płyt
G-K.
1.3. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
1.4. Zakres robót objętych SST
Zakres robót dotyczy wykonania ścianek działowych, zabudowy biegów schodów i
obudów instalacyjnych z płyt G-K na ruszcie stalowym.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
przedmiarem robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.

Specyfikacja została sporządzona w systemie
SEKOspec
SEKOspec na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej
OWEOB
opracowanej
Promocjaprzez
Sp. zOWEOB
o.o. 2005Promocja Sp. z o.o.

137

PRACE REMONTOWE W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. CHEŁMŻYŃSKIEJ 168 W WARSZAWIE

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2
2.2. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w
normie PN-B-79405 "Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych".
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych

Tabela 5

01 02
1. Powierzchnia
2. Przyczepność kartonu do
rdzenia gipsowego

3. Wymiary i tolerancje [mm]

2
4. Masa 1m płyty o
grubości [kg]

GKFI
GKF
GKBI
wodo- i
ognioodpo wodoodporn
ognioodporn
rna
a
a
03
04
05
06
równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i
krawędzi
karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w
taki sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie
powodując odklejania się od rdzenia
grubość
9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ł18±0,5
szerokość
1200 (+0; -5,0)
długość
[2000¸3000] (+0; -6)
prostopadłość różnica w długości przekątnych Ł5
Ł9,5
Ł12,5
11,0¸13,0 Ł12,5
11¸13,0
Ł15,0
13,5¸16,0 Ł15,0
13,5¸15,0
Ł18,0
16,0¸19,0 Ł10,0
GKB
zwykła

Lp
Wymagania
.

9,5
12,5
15,0
ł18,0

5. Wilgotność [%]
6. Trwałość struktury przy
opalaniu [min.]
7. Nasiąkliwość [%]
napis na
tylnej
stronie
płyty
8. Oznakowanie
kolor
kartonu
barwa
napisu

-

ł20

-

ł20

-

-

Ł10

Ł10

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN
.....................;
data produkcji
szary jasny

szary
jasny

niebieska

czerwona niebieska

zielony jasny zielony jasny
czerwona
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Tabela 6
Grubość
Odległość
nominalna
podpór l
płyty
[mm]
gipsowej [mm]
9,5
12,5
15,0
>18,0

380
500
600
720

PRÓBA ZGINANIA
Obciążenie niszczące
[N]
prostopadle równolegle
do kierunku do kierunku
włókien
włókien
kartonu
kartonu
450
150
600
180
600
180
500
–

Ugięcie
[mm]
prostopadle
do kierunku
włókien
kartonu
–
0,8
0,8
–

równolegle do
kierunku
włókien kartonu
–
1,0
1,0
–

2.3. Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych, a w szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
–

mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm.

2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić
całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
2.5. Podstawowe materiały
- płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr.12,5 mm
- płyty z wełny mineralnej gr.70 mm, do izolacji ścian działowych o konstrukcji metalowej
- kształtowniki stalowe profilowane typ U 75
- kształtowniki stalowe profilowane U 75 nacięte (profile przyłączeniowe łukowe)
- kształtowniki stalowe profilowane typ C 75
- profile stalowe ościeżnicowe UA 75
- kątowniki stalowe łączące do profili stalowych ościeżnicowych UA 75
- śruby stalowe M8
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- kołki do wstrzeliwania

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania zabudowy sufitu i obudów instalacyjnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót z G-K powinien wykazać się możliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego oraz ze sprzętu
podstawowego.
3.3. Podstawowy sprzęt
- wyciąg towarowo-osobowy i budowlany o udźwigu 1,0 t

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów
jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i
mocnym, a zarazem płaskim podkładzie.
Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden
na drugi.
4.3. Transport płyt odbywać się powinien przy pomocy rozbieralnych zestawów
samochodowych (pokrytych plandekami).
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka
widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie
z widłami.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Warunki przystąpienia do robót
– Przed przystąpieniem do wykonywania ścianek działowych powinny być
zakończone wszystkie roboty demontażowe i rozbiórkowe, roboty instalacyjne
(oprócz tych, które wymagają montażu w przestrzeni rusztu), zamurowane bruzdy.
–
–

–

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone
z gruzu i odpadów.
Prace wykonawcze z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w
temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi
spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od
60 do 80%.
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaż ścianek działowyche na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod ścianki działowe wykonać z profili stalowych U i C mocowanymi do
sufitu, posadzki i ścian.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z
PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”.
Przy montażu okładzin ściennych powinna być oceniana:
– równość powierzchni płyt,
narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
– wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
– wilgotność i nasiąkliwość,
– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych powinny być wpisywane do dziennika robót
remontowych i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
–

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 7.
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7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię okładzin ścian z płyt G-K oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn
długości ścian i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie
do zwieńczenia ściany (w przypadku ścian).
Z powierzchni okładzin ścian nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych
2
urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m .
7.3. W przypadku zawarcia umowy ryczałtowej - nie dotyczy.
Obmiarowanie ilości robót może być przydatne w przypadku ewentualnych robót
dodatkowych (na podstawie odrębnej umowy). Zasady określania ilości tych robót
podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 8.
1. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
montażowych ścianek. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego
wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą
2. Roboty uznaje się za zgodne z przedmiarem robót, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.
8.2. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodność z przedmiarem robót, SST,
b. rodzaj zastosowanych materiałów,
c. przygotowanie podłoża,
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
e. wichrowatość powierzchni.
ad. e) Powierzchnie okładzin powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o
kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z
wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn
powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i
krawędzi ścianek działowych i okładzin należy przeprowadzać za pomocą oględzin
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty
kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu
pomiędzy łatą a powierzchnią płyty G-K powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5
mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.
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Odchylenie
powierzchni ścianek
działowych i
okładzin od
płaszczyzny i
odchylenia krawędzi
od linii prostej
nie większa niż
2 mm i w liczbie nie
większej niż 2 na
całej długości łaty
kontrolnej o długości
2 mb

Odchylenia powierzchni i krawędzi od
kierunku

Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od
kąta
przewidzianego w
dokumentacji

pionowego

poziomego

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

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest
wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni ścianek działowych według ceny
jednostkowej, która obejmuje:
· dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– obsługę sprzętu nie wymagającego etatowej obsługi,

ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,
– przygotowanie podłoża,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
· dla wykonania płyt na rusztach z kształtowników metalowych
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i
dopasowaniem,
· dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe):
– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni
okładzin G-K,
– szpachlowanie połączeń i styków płyt G-K ze ścianami i stropami,
– zabezpieczenie spoin taśmą papierową,
–
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–

szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.

9.3. Podstawowe czynności technologiczne będące podstawą płatności
1. Montaż ścianek działowe gr.12,5 cm z płyt gipsowo-kartonowych zwykłych gr.12,5
mm, na rusztach metalowych pojedynczych szer.75 mm, z zastosowaniem
kształtowników stalowych profilowanych U 75 naciętych (profile przyłyłączeniowe
łukowe do stropów) z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe.
2. Montaż profili stalowych ościeżnicowych UA 75 do mocowania ościeżnic drzwiowych
w ściankach G-K.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-72/B-10122
Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-79405

Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862
Odporność ogniowa.
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,
badanie i ocena przydatności wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu.
PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO
(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące
systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami
zapewnienia jakości.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i
sufitów podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp.
z o.o., Szarbków 73, 28-400 Pińczów.
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” –
wydanie IV – Kraków 1996 r.
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ROZDZIAŁ II
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
Kod CPV 45421000-4
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru stolarskich i ślusarskich dot. "Prac remontowych w
budynku komunalnym przy ul.Chełmżyńskiej 168 w Warszawie".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę 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 drzwi.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
przedmiarem robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót stolarskich powinny mieć m.in.:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru
norm polskich,
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
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Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do montażu stolarki.
2.2. Rodzaje materiałów
Wszelkie materiały do wykonania robót stolarskich powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiały do wykonania robót stolarskich powinny być przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm
wyrobu.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do
dziennika robót remontowych.
2.3. Podstawowe materiały
- drzwi wewnętrzne aluminiowe przymykowe z profili cienkościennych powlekanych w
kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji o wym.100x205 cm, w świetle 90x200 cm,
z panelem dolnym aluminiowym i przeszkleniem szkłem bezpiecznym bezbarwnym,
z samozamykaczem, z okuciami chrom-mat
- pianka poliuretanowa
- masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"
- kołki rozporowe plastikowe
- uszczelki dymoszczelne, pęczniejące, samoprzylepne o przekr.10x4mm, do drzwi
wewnętrznych

3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą
przyjazne dla środowiska.
3.3. Podstawowy sprzęt
- wyciąg towarowo-osobowy i budowlany o udźwigu 1,0 t
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
1. Do transportu materiałów stosować sprawne technicznie środki transportu.
2. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
3. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.
4. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania
przepisów ruchu drogowego.
5. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
4.3. Podstawowy środek transportu
- samochód dostawczy o ład.do 0,9 t

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem wbudowania stolarki i ślusarki należy
dokonać przeglądu wyrobów stolarskich (prawidłowego połączenia skrzydeł,
właściwego osadzenia okuć oraz gładkości powierzchni aluminiowych, jednakowej
płaszczyzny profili drzwiowych)
sprawdzić przygotowanie elementów ściennych (pionów ościeży, poziomów progów i
nadproży oraz równości płaszczyzn).
5.2. Osadzanie ościeżnic aluminiowych
Zamocowanie ościeżnic aluminiowych w ściankach G-K należy wykonywać za pomocą,
kołków rozporowych z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji,
6.2. Kontrola wykonania robót stolarskich powinna być przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystąpieniem do wykonania malowania.
6.3. Kontrola wykonania robót stolarskich polega na sprawdzeniu zgodności ich
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wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas
wykonania prac stolarskich,
b) w odniesieniu do właściwości całego montażu (kontrola końcowa) – po zakończeniu
prac montażowych.
c) uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów są
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. W przypadku zawarcia umowy ryczałtowej - nie dotyczy.
Obmiarowanie ilości robót może być przydatne w przypadku ewentualnych robót
dodatkowych (na podstawie odrębnej umowy). Zasady określania ilości tych robót
podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót stolarskich stanowi stwierdzenie zgodności
ich wykonania z przedmiarem robót i SST.
8.2. Ogólne wymagania odbioru robót stolarskich i ślusarskich
Roboty stolarskie, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których
dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.
8.3. Odbiór częściowy
1. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
a) wymiarów otworów drzwiowych,
b) jakości zastosowanych materiałów,
c) dokładności wykonania robót montażowych,
d) dokładności wykonania elementów wykończeniowych.
2. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
robót remontowych.
8.4. Podstawą do odbioru robót stolarskich stanowią następujące dokumenty
a) przedmiar robót,
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b) dziennik robót remontowych z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy,
c) zapisy dotyczące wykonywania robót montażowych i rodzaju zastosowanych
materiałów,
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
–
zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
–
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ww. robót z
dokumentacją,
–
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.
8.5. Odbiór końcowy
8.5.1. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu osadzenia drzwi i
połączenia ich ze ścianami.
8.5.2. Kryteria odbioru robót stolarkich
1 Odbioru wbudowanych drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe.
2. Ościeżnice powinny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach
połączeń z murem.
3. Odchylenie ościeżnic od pionu i poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 m
ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę.
4. Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi jednoskrzydłowych nie mogą być większe
niż 3 mm.
5. Zamknięte skrzydła drzwi nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać żadnych
luzów.
6. Otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą się same zamykać.
8.5.3. Roboty uznaje się za zgodne z przedmiarem robót, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały
pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty stolarskie i ślusarskie
nie powinny być odebrane.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania, obniżyć
cenę robót,
– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – zdemontować wadliwe
elementy i ponownie wykonać ww. roboty.
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8.6. Zakończenie odbioru
Odbior robót stolarskich potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest
wykonana i odebrana powierzchnia drzwi według ceny jednostkowej, która obejmuje:
· dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):

–

przygotowanie stanowiska roboczego,
obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
przygotowanie otworów drzwiowych,

–

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

–
–

9.2. Podstawowe czynności technologiczne mające wpły na cene robót
1. Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych przymykowych z profili cienkościennych
powlekanych w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji o wym.100x205 cm, w
świetle 90x200 cm, z panelem dolnym aluminiowym i przeszkleniem szkłem
bezpiecznym bezbarwnym, z samozamykaczem, z okuciami chrom-mat.
2. Montaż uszczelek dymoszczelnych, pęczniejących, samoprzylepnych o
przekr.10x4mm, do drzwi wewnętrznych, w uprzednio wyciętym i wyfrezowanym
kanale (w ościeżnicach drzwi wejściowych do lokali oraz w progach drzwiowych).

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
BN-79/7150-01
Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 –
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-88/B-10085 –
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085/A2 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana
A2).
PN-B-94410:1988 – Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze drzwiowe.
Ogólne wymagania i badania.

Specyfikacja została sporządzona w systemie
SEKOspec
SEKOspec na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej
OWEOB
opracowanej
Promocjaprzez
Sp. zOWEOB
o.o. 2005Promocja Sp. z o.o.

150

PRACE REMONTOWE W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. CHEŁMŻYŃSKIEJ 168 W WARSZAWIE

ROZDZIAŁ III
TYNKOWANIE
Kod CPV 45410000-4
WYKONANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH WEWNĘTRZNYCH
Kod 45411000
1. WSTĘP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
"Prace remontowe w budynku komunalnym przy ul.Chełmżyńskiej 168 w Warszawie".
1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych.
1.3. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. ...
1.4. Zakres robót objętych SST
– Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną,
wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu,
nanoszoną ręcznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
– Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy,
liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3.
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”.
–

Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

–

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
1.6. Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
4

5

4

0

0

0

0

0

–

1

Roboty wykończeniowe w
zakresie obiektów
budowlanych

4

5

4

1

0

0

0

0

–

4

Tynkowanie

4

5

4

1

1

0

0

0

–

0

Tynki zwykłe wewnętrzne

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym.
2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można 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
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych”, 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.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2.
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2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.
•
•
•
•

•

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane
mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według
normy PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora
nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych stosować wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6. Podstawowe materiały
- cegły ceramiczne pełne o wym.25x12x6,5 cm, kl.15
- zaprawa cementowa marki M-7
- piasek do zapraw budowlanych
- cement portlandzki bez dodatków CEM I 32,5 workowany
- wapno gaszone
- gwoździe budowlane okrągłe, gołe
- żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny
- deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm, kl.III
- drewno okrągłe iglaste na stemple budowlane
- cement portlandzki z dodatkami CEM II 32,5, workowany
- zaprawa klejowa sucha do styropianu i zatapiania siatki
- tkanina techniczna szklana
- kątowniki aluminiowe ochronne
- masa tynkarska podkładowa tynkarska na bazie żywic akrylowych i mączki kwarcowej
- tynk dekoracyjny mozaikowy o zwiększonej odp.na zmywanie, czyszczenie i ścieranie,
na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego, w kolorze
uzgodnionym w trakcie realizacji
- blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0,5 mm
- kit uszczelniający trwale plastyczny
- roztwór asfaltowy do gruntowania
- folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
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- glina surowa zduńska

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
– mieszarki do zapraw,
–
–
–
–
–

betoniarki wolnospadowej elektrycznej o poj.150 dm3,
przenośnych zbiorników na wodę
wyciągu jednomasztowego z napędem elektrycznym o udźwigu 0,5 t
żurawia okiennego przenośnego o udźwigu 0,15 t
wyciągu towarowo-osobowego i budowlanego o udźwigu 1,0 t

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement
workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób
zabezpieczony 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.
–

4.3. Podstawowy środek transportu
- samochód dostawczy o ład.do 0,9 t
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane bruzdy.
– Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
– W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
– W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
–

5.3. Przygotowanie podłoża
5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
5.3.2. Spoiny w murach
– Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć
10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową.
– Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz
kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
6.3. Badania w czasie robót
- Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501
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„Zaprawy budowlane zwykłe”.
- Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w
szczególności:
– zgodności z przedmiarem robót, SST,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,

–

przyczepności tynków do podłoża,
grubości tynku,
wyglądu powierzchni tynku,
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,

–

wykończenie tynku na narożach i stykach

–
–
–

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostki i zasady obmiarowania
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian i
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w
świetle ścian na płaszczyznę poziomą.
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, kratek, drzwiczek i
innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
7.3. W przypadku zawarcia umowy ryczałtowej - nie dotyczy.
Obmiarowanie ilości robót może być przydatne w przypadku ewentualnych robót
dodatkowych (na podstawie odrębnej umowy). Zasady określania ilości tych robót
podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Specyfikacja została sporządzona w systemie
SEKOspec
SEKOspec na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej
OWEOB
opracowanej
Promocjaprzez
Sp. zOWEOB
o.o. 2005Promocja Sp. z o.o.

156

PRACE REMONTOWE W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. CHEŁMŻYŃSKIEJ 168 W WARSZAWIE

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt. 8.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania,
należy podłoże oczyścić i umyć wodą.
Roboty uznaje się za zgodne z pzredmiarem robót, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne
wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być
odebrany.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości
tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,
–

–

w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie
wykonać roboty tynkowe.

8.2. Odbiór tynków
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej
długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
– pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm
w pomieszczeniu,
– poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm
na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:
– wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków
przenikających z podłoża, pleśni itp.,
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien
zawierać:
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
–

stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej,
która obejmuje:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie zaprawy,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na
wysokości do 4 m,
–

–
–
–

przygotowanie podłoża,
umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,

–

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
wykonanie tynków,
reperacja tynków po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

–

likwidację stanowiska roboczego.

–
–
–

9.2. Podstawowe czynności technologiczne będące podstawą płatności
1. Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, przy ilości 5 cegieł w jednym
miejscu (ściany elewacyjne).
2. Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, przy ilości 3 cegieł w jednym
miejscu (ściany elewacyjne).
3. Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, przy ilości 1 cegły w jednym
miejscu (ściany elewacyjne).
4. Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach o przekroju 1/4 x 1/2 cegły, zaprawa z
wapna gaszonego (ściany elewacyjne).
5. Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach o przekroju 1/4 x 1/2 cegły,
zaprawa z wapna gaszonego (ściany elewacyjne).
6. Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm w
stropach (po montażu instalacji oddymiania).
7. Wykonanie pasów szer.do 15 cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna gaszonego na
murach z cegieł lub ścianach betonowych (po montażu instalacji oddymiania).
8. Przyklejenie podwójnej warstwy siatki z tkaniny technicznej szklanej na zaprawie
klejowej do styropianu i zatapiania siatki, na ścianach (pod tynk dekoracyjny
mozaikowy na cokołach elewacji).
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9. Przyklejenie podwójnej warstwy siatki z tkaniny technicznej szklanej na zaprawie
klejowej do styropianu i zatapiania siatki, na filarach (pod tynk dekoracyjny mozaikowy
na cokołach elewacji).
10. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (na narożach cokołów
elewacji).
11. Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej na bazie żywic akrylowych i
mączki kwarcowej (pod tynk dekoracyjny mozaikowy na cokołach elewacji).
12. Wykonanie tynków dekoracyjnych mozaikowych o zwiększonej odporności na
zmywanie, czyszczenie i ścieranie, na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem barwionego
kruszywa kwarcowego, w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji (tynk dekoracyjny
mozaikowy na cokołach elewacji).
13. Wykonanie spadków pod obróbki blacharskie z zaprawy, ręcznie (pod obróbki
blacharskie cokołów elewacji).
14. Wykonanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50 mm, przy
szerokości w rozwinięciu powyżej 25 cm (obróbki blacharskie cokołów elewacji).
15. Uszczelnienie przy obróbkach kitem uszczelniającym trwale plastycznym (na styku
obróbki blacharskiej cokołu ze ścianami elewacyjnymi).
16. Uzupełnienie tynków zwykłych kategorii III cementowo-wapiennych /wapno gaszone/
na kominach ponad dachem spadzistym (na kominach).
17. Zamurowanie nieprawidłowo wykonanych podłączeń kominowych (wentylacji w
lokalach), wykonanych w czynnych kanałach dymowych.
18. Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych,
zagrunt.siatkach (po montażu przewodów wentylacyjnych).
19. Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cem-wap.na stropach
ceramicznych, betonowych, podciągach, belkach, płytach wiórowo-cementowych (po
montażu przewodów wentylacyjnych).

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.
PN-ISO-9000

(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok.
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ROZDZIAŁ IV
KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG
Kod CPV 45432100-5
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkarskich dot. "Prac remontowych w budynku
komunalnym przy ul.Chełmżyńskiej 168 w Warszawie".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę 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 czynności mające na celu wykonanie
pokrycia podłóg płytkami (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw
podłogowych.
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek z płytek przy użyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów,
wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie posadzek oraz ich odbiory.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
przedmiarem robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych powinny mieć:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru
norm polskich,
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót
posadzkowych.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania posadzek powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.
2.2.3. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin:
–

listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

–

środki ochrony płytek i spoin,

–

środki do usuwania zanieczyszczeń.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta
lub odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.4. Woda
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały
budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być
stosowana wodociągowa woda pitna.
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2.3. Podstawowe materiały
- płyty styropianowe typu EPS 100-038 (dach/podłoga) gr.15 cm
- płyty budowlane OSB 3 o krawędziach prostych, gr.18 mm
- zaprawa cementowa marki M-12
- zaprawa klejowa uszlachetniona tworzywem sztucznym, hydraulicznie wiążąca do
płytek ceramicznych, o następujących cechach:
a) łatwo urabialna, z dodatkami specjalnych tworzyw sztucznych, elastyczna,
przeznaczona do układania z pełnym podsadzeniem ceramicznych okładzin na
posadzkach
b) wiążąca hydraulicznie i dalece bezskurczowa, wodoodporna, odporna na warunki
atmosferyczne, ciepło i mróz
c) do ułożenia cienkich wyrobów ceramicznych
d) możliwość chodzenia i spoinowania po ok. 12-16 godzinach, przy temp. +20°C
e) łatwa obróbka
f) wyrównawcza dla grubości warstw od 5 do 15 mm
g) długi czas korekty ułożenia ceramiki
- zaprawa spoinująca elastyczna, uszlachetniona tworzywem sztucznym, hydraulicznie
wiążąca, do spoin szer.do 5 mm, o następujących cechach:
a) elastyczna i dobrze urabialna po rozrobieniu wodą
b) stwardniała masa wolna od spękań (rys), odprowadzająca wodę i odporna na
ścieranie i działanie wody oraz wszystkich innych środków czyszczących
c) w połączeniu z zaprawami klejowymi (jw.) do wykonywania odprowadzającego
wodę, elastycznego spoinowania na podłożach, które podlegają niewielkim ruchom.
- płytki kamionkowe GRES o wym.30x30 cm, antypoślizgowe, o fakturze naturalnej, o
fakturze i dopasowanym do istniejących
- folia polietylenowa budowlana osłonowa gr.0,2 mm

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania posadzek
Do wykonywania robót wykładzinowych należy stosować następujące narzędzia:
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm
do rozprowadzania kompozycji klejących,
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– łaty do sprawdzania równości powierzchni,
– poziomnice,
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejących,
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
– gąbki do mycia i czyszczenia,
– wkładki (krzyżyki) dystansowe
3.3 Podstawowy sprzęt
- wyciąg towarowo-osobowy i budowlany o udźwigu 1,0 t

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do wykonania posadzek nie wymaga specjalnych środków i
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub
zamkniętych.
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający
ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich
na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.
Składowanie materiałów posadzkowych na budowie musi być w pomieszczeniach
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
4.3. Podstawowy środek transportu
- samochód dostawczy o ład.do 0,9 t

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
1. Przed przystąpieniem do wykonywania uzupełnienia wykładziny posadzek powinny
być zakończone roboty związane z wykonaniem podłoży i przygotowania powierzchni
posadzek pod klejenie płytek ceramicznych.
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2. Roboty wykładzinowe posadzek należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż
+5st.C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
3. Wykonane wykładziny z płytek ceramicznych należy w ciągu pierwszych dwóch dni
chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem.
5.3. Wykonanie wykładziny z płytek ceramicznych
5.3.1.Podłoża pod wykładziny
Podłożem pod wykładzinę stanowić będzie szlichta cementowa.
Powierzchnia podkładu pod płytki ceramiczne powinna być bez pęknięć i ubytków, czysta
i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami
antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może
przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.
5.3.2. Wykonanie wykładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie
„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość
zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i
konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
–

300 x 300 mm – 10 mm.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki. 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.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
–

od 200 do 300 mm – około 4 mm

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
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Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je
wodą mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową)
po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w
przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek.
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę
można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt
spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną
gładką gąbką.
Jeżeli występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin badaniom powinny
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały – płytki ceramiczne, kompozycje klejące, jak również materiały
pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiadać parametrom określonym w przedmiarze robót i SST.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i
aprobatami.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do
wykonywania robót wykładzinowych.
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
–

sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,

–

sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,

–

sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej
łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1
mm
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–

sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5, wpisywane do
dziennika robót remontowych i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.3.Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin z
przedmiarem robót i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości
kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin a w szczególności:
−

zgodności z przedmiarem robót, SST,

−

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

−

prawidłowości przygotowania podłoży,

−

jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin,

−

prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych
przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin posadzek powinien obejmować:
−

sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek ceramicznych oraz wizualne porównanie z
wymaganiami przedmiaru robót, SST,

−

sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest
dowodem nie związania płytek z podkładem,

−

sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i
pomiaru; należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm

−

grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszym
opracowaniu i opisane w dzienniku robót remontowych lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiającego) i Wykonawcy.
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin
Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:
−
−

cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem
(nie dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej
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przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego
odgłosu,
−

grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z przedmiarem robót lub instrukcją
producenta,

−

dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone
łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż
5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,

−

spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,

−

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm
na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. W przypadku zawarcia umowy ryczałtowej - nie dotyczy.
Obmiarowanie ilości robót może być przydatne w przypadku ewentualnych robót
dodatkowych (na podstawie odrębnej umowy). Zasady określania ilości tych robót
podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 8.
8.1.1. Odbiór robót posadzkowych
Odbiór materiałów

1. Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na
budowę.
2. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych
zgodnie wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku robót remontowych i zaświadczeń
(atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z
przedmiarem robót oraz właściwymi normami.
Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a
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budzące wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości
przez upoważnione laboratoria.
Odbiór podkładu

1. Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:
- podczas układania podkładu,
- po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na
ściskanie na próbkach kontrolnych.
2. Odbiór powinien obejmować:
a) sprawdzenie materiałów
b) sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3
miejscachu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do
1 mm,
c) sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę
laboratoryjnie przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w
czasie wykonania podkładów; badania powinny być przeprowadzone dla podkładów
cementowych,
d) sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej, odchylenia stanowiące prześwity między
łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,
e) sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym
spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy
mierzyć z dokładnością do 1 mm,
f) sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych
(płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek, dzielących je
na pola itp.); badanie należy wykonać przez oględziny,
g) sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych.
8.1.2. Odbiór końcowy robót posadzkowych
1. Sprawdzenia zgodności z przedmiarem robót, SST na podstawie oględzin oraz
pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi na podstawie protokółów
odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzenniku robót remontowych.
2. Sprawdzenie jakości użytych materiałów powinno być dokonane w oparciu o
świadectwa i aprobaty techniczne poszczególnych materiałów
3. Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
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wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku robót
remontowych.
4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy
przeprowadzić na podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych lub zapisów w
dzienniku robót remontowych.
5. Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po
uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych.
6. Odbiór posadzki powinien obejmować:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę
wzrokową,
b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badania należy
przeprowadzić analogicznie,
c) sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy przeprowadzić
zależnie od rodzaju posadzki przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie,
d) sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce wkładek dylatatacyjnych itp.;
badania należy wykonać przez oględziny.
7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru
odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub
suwmiarki.
8. Sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew progowych;
badania należy wykonać przez oględziny.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin elementem ulegającym zakryciu
są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót
wykładzinowych.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszym opracowaniu.
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za
wykonane prawidłowo tj. zgodnie z przedmiarem robót, SST i zezwolić do przystąpienia
do robót wykładzinowych.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być
odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie
lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest
niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i
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wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu
(podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku robót remontowych lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor nadzoru) i Wykonawcy
(Kierownik budowy).
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności
Kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia
robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.4. Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu
do zakresu (ilości), jakości i zgodności z przedmiarem robót, SST.
Odbiór końcowy dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie
wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać
umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
−
−

dziennik robót remontowych z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych
materiałów i wyrobów,

−

protokoły odbioru podłoża,

−

protokoły odbiorów częściowych,

−

instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

−

wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej SST
porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty wykładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów
są pozytywne i dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe
pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny, wykładzina nie powinna być
przyjęta.
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W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
−

jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,

−

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości
wykładziny Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.

−

w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin, wykonać je ponownie
i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich
uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
−

ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

−

ocenę wyników badań,

−

wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,

−

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość
jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin
po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanych wykładzinach.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe obejmują:
−

robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
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−

wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikającymi z technologii robót i z kosztami zakupu,

−

wartość pracy sprzętu z narzutami,

−

koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,

Ceny jednostkowe robót nie zawierają podatku VAT.
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak
np. osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, oświetlenie tymczasowe,
pielęgnacja wykonanych wykładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych.
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać
szczegółowo ustalone w umowie.
9.3. Podstawowe czynności technologiczne będące podstawą płatności
1. Ułożenie izolacji poziomej termicznej z płyt styropianowych typu EPS 100-038
(dach/podłoga) gr.15 cm, na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowo
(docieplenie stropu nad II piętrem - posadzka na poddaszu).
2. Montaż płyt OSB o krawędziach prostych gr.18 mm, na dociepleniu stropu nad II
piętrem (posadzka na poddaszu).
3. Uzupełnienie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte
na ostro grubości 20 mm (dopasowanie do istniejącej posadzki) (naprawa posadzek po
montażu przewodów wentylacyjnych).
4. Uzupełnienie posadzek z płytek GRES o wym.30x30cm, antyposlizgowych o
fakturze i kolorystyce dopasowanej do istniejących, na zaprawie klejowej uszlnionej
twozrywem sztucznym, hydraulicznie wiążącym, zaprawie spoinującej elastycznej,
uszlachetniowej tworzywem sztucznym hydraulicznie wiążącym do spoin szer.do 5 mm,
gr.warstwy 5 mm) (po montażu przewodów wentylacyjnych).
5. Zabezpieczenie podłóg folią polietylenową budowlaną osłonową gr.0,2 mm.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-ISO 13006:2001

Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie.

PN-EN 87:1994

Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje,
klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999
Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki
odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i
sprawdzanie jakości powierzchni.
PN-EN 12004:2002

Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
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PN-EN 12002:2002

Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego
dla klejów cementowych i zapraw do
spoinowania.

PN-EN 13888:2003

Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania
techniczne.

PN-63/B-10145

Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003

Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania.
Terminologia.

PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-63/B-10145
Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-12032

Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie
Arkady – 1990 rok.
−

Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5
Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.
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ROZDZIAŁ V
ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
"Prace remontowe w budynku komunalnym przy ul.Chełmżyńskiej 168 w Warszawie".
1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich i wykończeniowych.
1.3. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
1.4. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń).
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów,
wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok
malarskich wewnętrznych oraz ich odbiorów.
1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w specyfikacji używane są następujące terminy:
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której
będzie wykonywana powłoka malarska.
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i
rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał
stałych (np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy
powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor
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farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem środków pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyną lakową, terpentyną itp.).
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
przedmiarem robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.7. Dokumentacja robót malarskich
Dokumentację robót malarskich stanowią:
– przedmiar robót
− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),
– dziennik robót remontowych
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję
Europejską, albo
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– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów stosować:
· farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
· farby ftalowe i olejne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
· środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta
lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
2.2.3. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.
2.3. Podstawowe materiały
- emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych, na bazie żywicy
akrylowej
- farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, w kolorze
dopasowanym do istniejącego
- szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej
- piasek do zapraw budowlanych
- gips budowlany zwykły
- wapno gaszone (ciasto)
- farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, w kolorze białym
- farba ftalowa nawierzchniowa, w kolorze dopasowanym do istniejącego
- farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
- szpachlówka olejno-żywiczna
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- grunty pokostowe
- rozpuszczalnik do wyrobów lakierowych ftalowych
- papier ścierny w arkuszach (NSHa)
- lakier chemoutwardzalny do drewna, bezbarwny
- utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych, na drewno
- farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań zewnętrznych, w kolorze uzgodnionym
w trakcie realizacji

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3.
3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich należy stosować sprzęt i narzędzia:
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– pędzle i wałki,
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji składników farb,
– drabiny i rusztowania
− wyciąg towarowo-osobowy i budowlany o udźwigu 1,0 t
− wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym o udźwigu 0,5 t

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
4.2. Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone
materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz
rozładunku urządzeń mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.
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Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.
4.3. Podstawowe środki transportu
- samochód dostawczy o ład.do 0,9 t

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod
malowanie i kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku malowanie ścian można wykonywać po: wykonaniu podłoży pod
wykładziny podłogowe, ułożeniu wykładziny z płytek.
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do
malowania
Największa
wilgotność
podłoża,
w % masy

Lp.

Rodzaj farby

1

Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych
wodą

4

2

Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych

3

3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
6
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych
wodą lub w postaci ciekłej

4

Farby na spoiwach mineralno-organicznych

4
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5.3.1. Tynki zwykłe
1) Tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i
zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).
2) Wilgotność powierzchni tynków nie powinna przekraczać wartości podanych w tablicy
1.
5.3.2. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu.
Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest
aprobata techniczna.
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby
nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,
– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura
podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić
odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić
z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i
mogących być źródłem pożaru.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.
5.4.3. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża
spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania
określone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą
niezbędne informacje.
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie
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na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta,
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego
podłoża.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
żywicznych
Powłoki te powinny być:
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta w zakresie barwy i połysku.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego
podłoża.
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe
prześwity podłoża.
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) spękań,
b) łuszczenia się powłok,
c) odstawania powłok od podłoża.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie
Badanie podłoża pod malowanie należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich
przyjęcia.
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementów przeznaczonych do malowania.
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:
· tynków zwykłych – zgodność z przedmiarem robót i SST, równość i wygląd
powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych,
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wilgotność tynku,
· płyt gipsowo-kartonowych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie
napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów.
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie
PN-70/B-10100.
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką.
W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą
suszarkowo-wagową.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.,
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika robót remontowych i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.2.2. Badania materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom
wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach
malarskich,
– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
–

wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.
–

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a) w przypadku farb ciekłych:
• skoagulowane spoiwo,
• nieroztarte pigmenty,
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
• kożuch,
• ślady pleśni,
trwały, nie dający się wymieszać osad,
• nadmierne, utrzymujące się spienienie,
• obce wtrącenia,
•

zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
• ślady pleśni,
• zbrylenie,
•

•

obce wtrącenia,
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•

zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót
malarskich z przedmiarem robót, SST i instrukcjami producentów farb. Badania te w
szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w
zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w
zakresie:
– zgodności z przedmiarem robót, SST,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
prawidłowości przygotowania podłoży,
– jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach
od zakończenia ich wykonywania.
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i
przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
–

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
• sprawdzenie odporności na wycieranie,
sprawdzenie przyczepności powłoki,
• sprawdzenie odporności na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle
rozproszonym z odległości około 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
•

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły
ślady farby,
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
· na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem
siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a
następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać
za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie.
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e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki
mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej
wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie,
jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu
cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity
podłoża.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku robót remontowych i protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora
(Zamawiającego) oraz Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7.
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według
rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie
malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2.
7.3. W przypadku zawarcia umowy ryczałtowej - nie dotyczy.
Obmiarowanie ilości robót może być przydatne w przypadku ewentualnych robót
dodatkowych (na podstawie odrębnej umowy). Zasady określania ilości tych robót
podane są w KNR-ach oraz KNNR-ach.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym
zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót
malarskich.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod
malowanie, określonymi w pkt. 5.3.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za
wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z przedmiarem robót oraz SST i zezwolić na
przystąpienie do robót malarskich.
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane.
W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do
usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy
ponownie przeprowadzić badanie podłoży.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu
(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku robót remontowych lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor nadzoru) i Wykonawcy
(Kierownik budowy).
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych,
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności
Kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z przedmiarem robót i SST.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− przedmiar robót
szczegółowa specyfikacja techniczna,
− dziennik robót remontowych i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robót,
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
− protokoły odbioru podłoży,
−

−
−

protokoły odbiorów częściowych,
instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST,
porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a
dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem
merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być
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przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności
powłoki z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości
powłoki malarskiej, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do
ustaleń umownych,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i
powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich
uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z
zamówieniem.
−

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór
ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po
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dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez Zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich i wykończeniowych lub kwoty ryczałtowe
obejmujące roboty malarskie uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub
terenu,
– zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,
–
–
–
–

przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,
przygotowanie podłoży,
próby kolorów,
demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które
wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i
drzwiowych,
– wykonanie prac malarskich,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie
wykonywania robót,

– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,
– likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań
niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości do 5 m od poziomu podłogi
lub terenu.
9.3. Podstawowe czynności technologiczne będące podstawą płatności
1. Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów emulsją do gruntowania i wzmacniania
podłoży budowl.,na bazie żywicy akrylowej (pod malowanie uzupełniające tynków
gładkich po montarzu przewodów wentylacyjnych, po robotach naprawczych instalacji
dymowej i montażu instalacji oddymiania).
2. Gruntowanie powieszchni płyt gipsowo-kartonowych emulsją do gruntowania i
wzmacniania podłoży budowlanych, na bazie żywicy akrylowej (pod malowanie ścianek
działowych z płyt G-K).
3. Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną nawierzchniową do
wymalowań wewnętrznych w kolorze dopasowanym do istniejącego z przetarciem
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tynków (wapno gaszone) (malowanie uzupełniające ścian po montażu przewodów
wentylacyjnych, po robotach naprawczych instalacji dymowej i montażu instalacji
oddymiania).
4. Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną nawierzchniową do
wymalowań wewnętrznych w kolorze białym, z przetarciem tynków (wapno gaszone)
(malowanie uzupełniające sufitów po montażu przewodów wentylacyjnych i montażu
instalacji oddymiania).
5. Dwukrotne malowanie z gruntowaniem farbą emulsyjną nawierzchniową do
wymalowań wewnętrznych, w kolorze dopasowanym do istniejącego, powierzchni
wewnętrznych z suchych tynków (ścianki działowe z płyt G-K).
6. Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbą ftalową w kolorze
dopasowanym do istniejącego, z dwukrotnym szpachlowaniem (po montażu instalacji
oddymiania).
7. Dwukrotne malowanie zwykłe farbą ftalową (syntetyczną) w kolorze dopasowanym
do istniejącego, płyt gipsowo-kartonowych, z dwukrotnym szpachlowaniem.
8. Gruntowanie powierzchni ścian kominów wentylacyjnych emulsją do gruntowania i
wzmacniania podłoży budowlanych, na bazie żywicy akrylowej (pod malowanie ścian
kominów wentylacyjnych).
9. Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą emulsyjną do wymalowań
zewnętrznych, w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji, bez gruntowania (malowanie
ścian kominów wentylacyjnych).

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-89/B-81400
Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999
Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
PN-EN 13300:2002

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998

Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998

Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997
Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002
Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.

PN-C-81901:2002
PN-C-81914:2002
PN-EN 1008:2004

Farby olejne i alkidowe.
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część
4) Arkady, Warszawa 1990 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty
wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa
2003 r.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
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