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1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wymianą konstrukcji dachu na budynku
mieszkalnym w Brzezinach , gmina Brzeziny, powiat brzeziński, województwo łódzkie.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne i wspólne dla
wszystkich Specyfikacji Technicznych. Poniższe opracowanie obejmuje wymianą
konstrukcji dachu na budynku mieszkalnym w Brzezinach , gmina Brzeziny.
1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Budynek mieszkalny - budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej,
szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący
konstrukcyjnie samodzielną całość.
1.4.2. Droga tymczasowa(montażowa) – droga specjalnie przygotowana , przeznaczona do
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania ,
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
1.4.3. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Organu Architektonicznego zeszyt , z
ponumerowanymi stronami , służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie
wykonywania zadania budowlanego , rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem
Nadzoru , Wykonawcą i Projektantem.
1.4.4. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.
1.4.5. Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys „ślepy”.
1.4.6. Kosztorys „ślepy” – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich
wykonania .
1.4.7. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora.
1.4.8. Materiały- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót , zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowane przez Inspektora.

1.4.9. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego
przekroju osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.10. Odpowiednia zgodność – zgodność
wykonywanych robót
z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi
tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.11. Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z Zarządzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994 r w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
1.4.12. Odległość między przedmiotami – odległość między punktami przedmiotów najbliżej
siebie położonymi , np. odległość kabla od innego kabla , od rurociągu,
1.4.13. Odległość pionowa między przedmiotami – odległość między rzutami pionowymi
przedmiotów
1.4.14. Odległość pozioma między przedmiotami – odległość między rzutami poziomymi
przedmiotów
1.4.15. Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w
formie pisemnej , dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
1.4.16. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej
1.4.17. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja obiektów oczyszczalni ścieków
1.4.18. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego , stanowiący utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego , np. dolina ,rzeka , bagno itp.
1.4.19. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego , np. droga, kolej, rurociąg itp.
1.4.20. Przykrycie – osłona ułożona na d siecią kanalizacyjną w celu ochrony przed
mechanicznym uszkodzeniem od góry
1.4.21. Rekultywacja- roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego
1.4.22. Rysunki- część Dokumentacji Projektowej , która wskazuje lokalizację , charakterystykę
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.23. Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza służąca do zamontowania wysięgnika i
oprawy oświetleniowej ulicznej , w której w podstawę zainstalowane są urządzenia
łączeniowe i zabezpieczające.
1.4.24. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego , stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną i technologiczną , zdolna do samodzielnego spełnienia przewidzianych
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych
z budową , modernizacją , utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu.
1.5

Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i
poleceniami Inspektora .

1.5.1. Przekazanie placu budowy .
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, lokalizacje i współrzędne punktów głównych oraz reperów, dziennik
budowy , oraz dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru
robót .
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Jeżeli w trakcie wykonania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki
i Specyfikację Techniczną na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je
Inspektorowi do zatwierdzenia.
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania
i Odbioru Robót.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią część
Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
następująca ich ważność:
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
2) Dokumentacja projektowa
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń
w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora , który
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą
uważane za wartości docelowe , od których dopuszcza się odchylenia w ramach
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo
obie te wartości , to roboty winny być prowadzone w taki sposób aby, cechy tych
materiałów lub elementów budowli znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu
wartości granicznych.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją
projektową lub specyfikacją techniczną , ale osiągniętą zostanie
możliwa do
zaakceptowania jakość elementu budowli , to Inspektor może zaakceptować takie
roboty i zgodzić się na ich pozostawienie , jednak zastosuje odpowiednie potrącenia
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu.
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją
projektową lub specyfikacją techniczną , i wpłynie to na niezadowalającą jakość
elementu budowli , to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi , a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4

Zabezpieczenia placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające
takie jak: zapory, światła
ostrzegawcze, sygnały itp. ,zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne
dla ochrony robót , bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków ,
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa .
Wszystkie znaki , zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez
Inspektora.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilościach określonych
przez Inspektora tablic informacyjnych , których treść będzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym
stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że
jest włączony w Cenę Kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót Wykonawca będzie
podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych , a wynikających
ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania . Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie
następujących warunków:
a) Miejsca na bazy , magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną
wybrane tak, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym
b) Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej
c) Zostania podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami , paliwami,
olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
- możliwością powstania pożaru
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska , obciążają Wykonawcę.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez
odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych
mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy .

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone do
użycia.
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia ,
wydawane przez uprawniona jednostkę , jednoznacznie określające brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po zakończeniu robót
ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania .
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami , a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenia środowiska , to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności publicznej i prywatnej.
Jeżeli w związku z zaniechaniem , nie właściwym prowadzeniem robót lub brakiem
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie
własności prywatnej lub publicznej , to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed
powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich
jak: przewody , rurociągi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich władz
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń , bądź ich przełożenia,
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora.
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego.
1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Uzyska On wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za
uszkodzenia dróg , które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.
Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na
istniejących warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy .
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i będzie zobowiązany do napraw uszkodzonych elementów na własny
koszt, zgodnie z poleceniem Inspektora.
1.5.10. 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 oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru
końcowego robót.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób , aby budowla lub jej elementy były w
zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego.
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania , to na polecenie
Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
2.

MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów.
Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z
wyprzedzeniem , przed rozpoczęciem robót.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz reprezentatywne
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie , że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materiału ze wskazanego źródła ,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora materiał z innego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania , że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty , w tym: opłaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty związane z pozyskaniem i dostarczeniem materiałów do robót .
Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na placu
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
kontraktowych będą
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu i
wskazań Inspektora.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie
prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w dokumentach kontraktowych.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów , będą formowane w hałdy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.
2.3

Inspekcja materiałów.
Materiały i wyroby mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodności z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu
sprawdzenia ich właściwości . Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej
partii materiałów pod względem ich jakości.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu
budowy , bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora . Jeżeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót , niż te , dla których zostały
zakupione , to koszt tych materiałów zostanie przekwalifikowany przez Inspektora.
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
.

2.5. 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.

Miejsca czasowego składowania będą po zakończeniu robót doprowadzone przez
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu , w sposób zaakceptowany przez Inspektora.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość
wariantowego zastosowania materiału w wykonanych robotach , Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze , co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału , albo w
okresie dłuższym , jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody
Inspektora .
3.

SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie powoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji
Technicznej i projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora ; w
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora .
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , zgodnie z
zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymany w dobrym stanie i gotowości pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt , po akceptacji Inspektora , nie może być później zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzęt , maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków Kontraktu , zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót.

4.

TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej , Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inspektora , w terminie przewidzianym kontraktem.
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 Kontraktu na
polecenie Inspektora będą usunięte z placu budowy.

Wykonawca stworzy warunki i będzie je przestrzegał w zakresie niedopuszczenia do
wjazdu na drogi publiczne środków transportu i maszyn budowlanych mogących
spowodować ich zanieczyszczenie.
W przypadku ich powstania Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt ,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem , oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z
dokumentacją projektową , wymaganiami specyfikacji technicznej ,programem
zapewnienia jakości , projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora . Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inspektor , poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność .
Inspektor będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje
Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie , dokumentacji projektowej i w
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej , a także w normach i wytycznych . Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót ,rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów , doświadczenia z
przeszłości , wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię .
Inspektor jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych , włączając przygotowanie i
produkcję materiałów . Inspektor powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materiały i roboty , które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w
dokumentacji projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej . Z odrzuconymi
materiałami należy postępować jak w punkcie 2.4.
Polecenia Inspektora 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. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców.
Jeżeli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
Szczegółową Specyfikacja Techniczną , a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana
została robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców , to Inspektor zleci
taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami , aby wyeliminować ich
wady , a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora na koszt
Zamawiającego.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakości , w którym
przedstawi on
zamierzony sposób
wykonywania robót , możliwości techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową , Szczegółową Specyfikacją
Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą :
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót
- BHP
- 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 robót
- Sposób i formę gromadzenia wyników oraz zapisów pomiarów a także
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi
b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzania
pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i
załadunku materiałów , spoiw, lepiszczy , kruszyw , rur
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w
czasie transportu
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość) , prowadzonych
podczas dostaw materiałów , wytwarzania mieszanek i poszczególnych
elementów robót , sposób postępowania z materiałami i robotami nie
odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , włączając personel, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów
oraz robót i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów
oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania , że poziom ich wykonania jest
zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie , że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej .
Minimalne wymagania , co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej , normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostały one tam określone Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny , aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa , że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt posiadają ważną legalizację , zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań .
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń Wykonawcy w celu ich
inspekcji .
Inspektor będzie przekazywać
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń , sprzętu , zaopatrzenia materiałowego , pracy
personelu jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne , że mogą wpłynąć ujemnie na
jakość robót Inspektor natychmiast wstrzyma ich użycie do robót i dopuści je do użycia
dopiero wtedy , gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów , sprzętu itp.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakości 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 będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora 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 wypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez
Inspektora .
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 Specyfikacji
Technicznej , stosować należy wytyczne krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane
przez Inspektora .
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania ,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej , nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości.
Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów.
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przeprowadzonego przez
Wykonawcę , będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji
technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor 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 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 dokumentacją projektową
i specyfikacją techniczną . W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń.
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę , Inspektor może
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną
zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów , dla których atesty są wymagane prze Specyfikację Techniczną
, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób
jednoznaczny jej cechy . Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez
producenta , poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań . Kopie
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.
Urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urządzeniach lub maszynach
musi posiadać ważną legalizacje wydaną przez upoważnione instytucje.
Materiały posiadające atesty , a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z
Specyfikacją Techniczną to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest
wymaganym dokumentem
prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania , podpisem
osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego. Zapisy będą czytelne , dokonywane trwałą techniką , w porządku
chronologicznym , bezpośrednio jeden pod drugim , bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności :
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez Inspektora programu
zapewnienia jakości i
harmonogramów robót
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy przerw i
ich przyczyny
- uwagi i polecenia Inspektora
- daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem powodu
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu ,
częściowych i końcowych odbiorów robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z
warunkami klimatycznymi
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej
- dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robót
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
- dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki
przeprowadzonych 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 budowy
będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się .
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania
poleceń Wykonawcy robót.
(2) Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym „ślepym” kosztorysie i
wpisuje się do księgi obmiarów.

(3) Dokumenty jakościowe
Atesty 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 Zamawiającego.
(4) Powstałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych w punkcie (1)-(3) ,
następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę
b) protokoły przekazania placu budowy
c) protokoły odbioru robót
d) protokoły z narad i ustaleń
e) korespondencje na budowie
(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 i przedstawione do
wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i specyfikacji technicznej.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzania robót i terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w „ślepym”
kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu
terminowo ustalonej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej ,
wszystkie pomiary długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami
skrajnymi będą obmierzone równolegle w metrach wzdłuż linii osiowej.
Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój .
W przypadku elementów standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile
walcowane, drut, elementy w rolkach lub belach , siatka ogrodzeniowa , dla których w
ateście producenta podano ich wymiary lub masę , dane te mogą stanowić podstawę
do ich obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie , a ich
akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta , o ile ich nie
określono w specyfikacji technicznej.
Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych , przy uwzględnieniu ilości
wbudowanej w konstrukcje.
Woda mierzona będzie w metrach sześciennych.
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji
projektowej.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę .
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie
posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym
stanie w całym okresie trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót a
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych
powierzchni
lub objętości
będą uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru . W razie braku
miejsca na szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi
obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8.

ODBIÓR ROBÓT.
8.1 Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń Szczegółowej Specyfikacji Technicznej , roboty podlegają
następującym etapom odbioru , dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiorowi częściowemu
c) odbiorowi końcowemu
d) odbiorowi ostatecznemu
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonanych 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 robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów
w oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne w konfrontacji z
dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku
stwierdzenia odchyleń
od przyjętych wymagań
i innych
wcześniejszych ustaleń Inspektor ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczące zmian i korekt.
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inspektor uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji
Technicznej dotyczącej danej części robót.

8.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót wraz z
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg.
zasad jak przy odbiorze końcowym.
8.4. Odbiór końcowy robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości , jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych .
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów ,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowa i
specyfikacją techniczną.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania
wyznaczonych robót
poprawkowych lub robót
uzupełniających , komisja przerwie swe czynności i ustali nowy termin odbioru
końcowego .
W przypadku stwierdzenia przez komisje , że jakość wykonanych robót w
poszczególnych zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie większego
wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń ,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół
odbioru końcowego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
- Dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami
- Specyfikacja techniczna
- Uwagi i zalecenia Inspektora , zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
- Ustalenia technologiczne
- Dziennik budowy i księga obmiaru
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z
specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów
- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru , a wykonanych zgodnie z
programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną
- Sprawozdanie techniczne
- Protokoły odbioru przez Państwową Inspekcję Pracy , Straż Pożarną i Powiatowego
Inspektora Sanitarnego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać :
- zakres i lokalizację wykonanych robót
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiającego
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót
W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego , komisja w
porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego
robót.
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy
komisja.

8.6. Odbiór ostateczny.
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawcę za

jednostkę obmiarową ustalona dla danej pozycji „ślepego” kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności , wymagania i
badania składające się na jej wykonanie , określone dla tej roboty w punkcie 9
Specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.
Cena jednostkowa będzie obejmować :
- robociznę bezpośrednią
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu
na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)
- koszty pośrednie , w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i
eksploatacji zaplecza budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody,
budowa dróg dojazdowych itp. ) koszty dotyczące oznakowania robót,
wydatki dotyczący bhp , usługi obce na rzecz budowy ( obsługa geodezyjna
wytyczenie i inwentaryzacja), opłaty za dzierżawę placów i dróg, ekspertyzy
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie
gwarancyjnym
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycje w
wycenionym „ślepym” kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania
dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za
wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.
9.2. Zaplecze Zamawiającego
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany zapewnić zamawiającemu
zaplecze umożliwiające pełnienie funkcji nadzorczych na budowie.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wymiany konstrukcji dachu na
budynku mieszkalnym w Brzezinach.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Dokumentacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w przedmiocie Szczegółowej
Specyfikacji Technicznej.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z
wykonaniem wymiany konstrukcji dachu na budynku mieszkalnym w Brzezinach tj:
- roboty murarskie
- roboty montażowe
- roboty pokrywcze
- obróbki blacharskie
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej
1.4. Określenia podstawowe .
Określenia podstawowe dotyczące opisu podstawowych czynności i zakresu robót zawarte
są w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót są opisane w warunkach ogólnych Specyfikacji
Technicznej.
2.

Materiały.

2.1. Stosowane materiały.
Wszystkie przyjęte materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich
normach przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

2.2. Składowanie materiałów.
Sposób magazynowania materiałów określa producent lub wytyczne składowania danego
typu materiałów.
W przypadku braku wytycznych , zasady gospodarki materiałowej na placu budowy
powinny być opracowane przez Wykonawcę robót w porozumieniu z Inspektorem.
Materiały takie jak :cement , wapno,
należy przechowywać w pomieszczeniach
zamkniętych , suchych , przewietrzanych i oświetlonych.
Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone w miejscu ,
gdzie nie będą narażone na uszkodzenie mechaniczne.
3.

Sprzęt
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom , co do jakości jak i
wytrzymałości, powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

4.

Transport
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu
materiałów , elementów konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania
danego rodzaju robót.
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i osprzętu
należy przestrzegać zaleceń wytwórcy . Wskazane jest dostarczenie materiału i osprzętu
na stanowisko montażu bezpośrednio przed ich zabudowaniem.

5.

Wykonanie robót.

5.1
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.00.00 ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
B.01.01.00. – Rozbiórki
B.01.01.01. – Rozbiórki obiektów kubaturowych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują.
3. Sprzęt
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.
4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
–
teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
–

zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i
wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe
(1) Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub
spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

(2) Więźbę dachową rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku.
(3) Stolarkę okienną rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku.
(4) Ścianki kolankowe rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku.
6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
B.01.01.01. – Rozbiórki obiektów kubaturowych – [1 szt.]
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.

5.2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robót wchodzą:
B.03.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-I.
B.03.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali
A-IIIN.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali:
a) Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
b) W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać
pęknięć, naderwań i rozwarstwień.
(3) Wady powierzchniowe:
c) Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
d) Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej,
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
e) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są
dopuszczalne:
–

jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów
gładkich,

–

jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy
nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

(4) Odbiór stali na budowie.
f) Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
–

znak wytwórcy,

–

średnicę nominalną,

–

gatunek stali,

–

numer wyrobu lub partii,

–

znak obróbki cieplnej.

g) Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.
h) Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
–

na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb
lub innych zanieczyszczeń,

–

odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się
mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,

–

pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej
większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.

i) Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.
(5) Badanie stali na budowie.
j) Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:
–

nie ma zaświadczenia jakości (atestu),

–

nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin
zewnętrznych,

–

stal pęka przy gięciu.

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.
3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czystość powierzchni zbrojenia.
k) Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z
zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota,
l) Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy
opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
m) Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian
we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
n) Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być
wyprostowane.
o) Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.
p) Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B03264:2002
q) Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi
zaciskami.
c) Montaż zbrojenia.
r) Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
s) Nie

należy

podwieszać

i

mocować

do

zbrojenia

deskowań,

pomostów

transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych.
t) Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w
deskowaniu.
u) Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed
ustawieniem szalowania bocznego.
v) Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia
prętów oznaczonego w projekcie.

w) Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej
grubości otulenia.
6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z
podanymi wyżej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest 1 tona.
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy
t/mb.
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani
drutu wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę
prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbióru robót
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej:
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg SST-G.00 – „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór końcowy – wg SST G.00
8.3. Odbiór zbrojenia
x) Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez
Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
y) Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami
liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków
złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.
9. Podstawa płatności

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie
materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż
zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą
specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza
teren robót.
10. Przepisy związane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
5.3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 BETON
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Składniki mieszanki betonowej

(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20
b) Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym
składem:
–

Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%

–

Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%

–

Zawartość alkaliów do 0,6%

–

Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

–

Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:
z) oznaczenie
aa) nazwa wytwórni i miejscowości
bb) masa worka z cementem
cc) data wysyłki
dd) termin trwałości cementu.
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody
wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i
urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do
plombowania i wsypów i wysypów.
d) Świadectwo jakości cementu

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą
kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
ee) Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PNEN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg
normy PN-B-30000:1990.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami
badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
ff) Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się
przeprowadzenie kontroli obejmującej:
–

oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997

–

oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PNEN 196-6:1997

–

sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie
rozpadających się w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być
użyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres składowania
gg) Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
hh)

dla cementu pakowanego (workowanego):

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i ścianach)
ii) dla cementu luzem:
–

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w
urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).

jj) Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
kk) Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
ll) Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
–

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,

–

po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w
składach zamkniętych.

mm)Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
–

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

–

3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie
prostopadłej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
–

składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

–

kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

–

zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

–

zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy tunelu.
–

B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
–

nasiąkliwość nie większa jak 4%

–

mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od
20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.

–

B-25 dla wykonania osłony izolacji

–

B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

–

B-10 dla podbetonów i podkładów

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie.
2.3. Materiały do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na
ściskanie.
Orientacyjny skład podbetonu:
–

pospółka kruszona 0/40,

–

cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%.

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzęt
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolno
spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
(1) Środki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robót
5.1. Zalecenia ogólne
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN63/B-06251.

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie składników:
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie
wagowo, z dokładnością:
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie składników
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą
rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości
8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
–

w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio
z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,

–

warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

–

przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy

stosować belki wibracyjne.
(4) Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie
poziomej.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu
powinien wynosić od 30 do 60 sekund.
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić
doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być
trwałe i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być
prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
–

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,

–

obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed
rozpoczęciem betonowania.

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym
stwardnieniu betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
(7) Pobranie próbek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych
normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów
technologicznych.
Badania powinny obejmować:
–

badanie składników betonu

–

badanie mieszanki betonowej

–

badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co
najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadów

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Pielęgnacja betonu
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton
przed deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN
1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielęgnacji
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu
(1) Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
pęknięcia są niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie
nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni
odpowiedniej ściany,
równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż
2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji należy:
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,
wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności
założonej w projekcie technicznym.
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg
zasad podanych powyżej.
W szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciążeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
–

dostarczenie niezbędnych czynników produkcji

–

oczyszczenie podłoża

–

wykonanie deskowania z rusztowaniem

–

ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni

–

pielęgnację betonu

–

rozbiórką deskowania i rusztowań

–

oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym.
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża,
przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane
PN-EN 206-1:2003

Beton.

PN-EN 196-1:1996

Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.

PN-EN 196-3:1996

Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.

PN-EN 196-6:1997

Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990

Cement portlandzki.

PN-88/B-30001

Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-89/S-10050

Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych.

5.4

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru murów z materiałów ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:
B.08.01.00 Ściany z cegły pełnej
B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegły pełnej.
B.08.02.00. Ściany z cegły kratówki
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
a)

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

b)

Masa 3,3-4,0 kg

c)

Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.

d)

Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym
pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może
przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych.

e)

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.

f)

Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa

g)

Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

h)

Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK

i)

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak
uszkodzeń po badaniu.

j)

Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na
inne cegły nie rozpadła się.

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

Wymiary jak poz. 2.2.1.

l)

Masa 4,0-4,5 kg.

m) Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
n)

Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.

o)

Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.

p)

Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.

q)

Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na
inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej
pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa
niż:
–2

na 15 sprawdzanych cegieł

–3

na 25 sprawdzanych cegieł

–5

na 40 sprawdzanych cegieł.

2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa
r)

Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla
cegły wg poz. 2.2.2.
Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym
zakwalifikowaniu przez Inżyniera.

2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50
s)

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

t)

Masa 2,15-2,8 kg

u)

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%.

v)

Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa

w) Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3
x)

Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK

y)

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak
uszkodzeń po badaniu.

2.2.5. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
z)

Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.

aa) Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm
bb) Masa typ K1 2,3-2,9 kg
cc) Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
dd) Masa typ K2 4,9-6,3 kg
ee) Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%
ff) Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
gg) Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3,
hh) Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK
ii)

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak
uszkodzeń po badaniu.

Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic.
2.3. Bloczki z betonu komórkowego
Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie.
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.
2.4. Cegła silikatowa
Cegły pełne i bloki drążone.
Wymiary: 1NF 250±3×120±2×65±2
1,5NF 250±3×120±2×104±2
2NFD 250±3×120±2×138±2
3NFD 250±3x120±2×220±3
6NFD 250±3×250±2×220±3
Wymagania:
–

nasiąkliwość 16%

–

odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń

–

gęstość – nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement:

ciasto wapienne:

piasek

1

:

1

:

6

1

:

1

:

7

1

:

1,7

:

5

cement:

wapienne hydratyzowane: piasek

1

:

1

:

6

1

:

1

:

7

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement:

ciasto wapienne:

piasek

1

:

0,3

:

4

1

:

0,5

:

4,5

cement:

wapienne hydratyzowane: piasek

1

:

0,3

:

4

1

:

0,5

:

4,5

–

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

–

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

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
Wymagania ogólne:
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków
i otworów.
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej
1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej
zaprawy.
5.1. Mury z cegły pełnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać

–

17 mm, a minimalna 10 mm,
10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksy-

–

malna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10
mm.
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15%
całkowitej liczby cegieł.

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.
5.2. Mury z cegły dziurawki
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej.
W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować
normalną cegłę pełną.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny
być wykonane z cegły pełnej.
5.3. Mury z cegły kratówki
a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych,
samonośnych i osłonowych.
b) Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych.
c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach
zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm.
d) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy.
e) Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł
kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej.
f) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych –
10 mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a dla
spoin pionowych = 5 mm.
5.4. Ściany warstwowe
5.4.1. Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 5.1.
z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.
Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumicznoepoksydowym (Materiał wg SST B.15.05.02).
5.4.2. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie
z wymaganiami jak dla części wewnętrznych.
5.4.3. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej grubości.
Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za

pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości
spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakości
6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
jj)

sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

kk)

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

–

wymiarów i kształtu cegły,

–

liczby szczerb i pęknięć,

–

odporności na uderzenia,

–

przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

Rodzaj odchyłek

Dopuszczalne odchyłki mm

Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze długości
- na całej powierzchni
Odchylenia od pionu
- na wysokości 1 m
- na wys. kondygnacji
- na całej wysokości
Odchylenia każdej warstwy od poziomu
- na 1 m długości
- na całej długości
Odchylenia górnej warstwy od poziomu
- na 1 m długości
- na całej długości
Odchylenia wym. otworów w świetle o wym.
- do 100cm
szerokość
wysokość
- ponad 100 cm
szerokość
wysokość

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.

6
20
6
10
30
2
30
2
20
+6, -3
+15, -10
+10, -5
+15, -10

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

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
–

dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy

–

wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych

–

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań

–

uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10. Przepisy związane
PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996

Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.

PN-EN 197-1:2002

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

PN-B-30000:1990

Cement portlandzki.

PN-88/B-30001

Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.

PN-97/B-30003

Cement murarski 15.

5.5

PN-88/B-30005

Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020

Wapno.

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259

Beton komórkowy.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-14.00 ROBOTY CIESIELSKIE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
realizacji robót ciesielskich przewidzianych do wykonania w ramach robót ciesielskich.
Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie wszystkich robót mających na celu wykonanie konstrukcji dachu w w/w budynku
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują one prace związane z dostawą materiałów,
wykonawstwem i wykończeniem robót ciesielskich wykonywanych na budowie.
1.2. Zakres robót objętych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót ciesielskich:
- wykonanie nowych elementów więźby dachowej,
- przebudowa istniejącej więźby dachowej,
- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ciesielskie jakie występują przy realizacji
umowy.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie
budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym.

1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i
Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót ciesielskich:
- przygotowanie i montaż elementów więźby dachowej,
- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.
1.5. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części
opracowania.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
2.2 Drewno
Materiałem zastosowanym do wykonania więźby dachowej budynku będą krawędziaki sosnowe
wykonane z tarcicy obrzynanej klasy II. Nie wolno stosować innego asortymentu drewna. Elementy
konstrukcji więźby dachowej mogą mieć wilgotność maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest aby
drewno na w/w konstrukcje miało widoczne zepsute i smołowe sęki, siniznę, rdzenie podwójne,
czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe. Drewno
musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio-, i owadobójczym.
2.3 Łączniki
Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych należy zastosować łączniki metalowe takie jak
gwoździe, sworznie, wkręty i śruby stalowe.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót
Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
4.2. Transport materiałów
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót ciesielskich
można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
5.2. Więźba dachowa.
5.2.1. Przygotowanie więźby dachowej.
Krawędziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obróbką powinny być składowane na
równych podkładach w prostopadłościennych pryzmach, tak aby poszczególne jej elementy nie
stykały się ze sobą. Czoła poszczególnych krawędziaków powinny być zabezpieczone poprzez ich
obicie deseczkami w celu zapobieżenia ich spękania. Krawędziaki przed ich zamontowaniem
powinny być zabezpieczone środkiem impregnacyjnym „Fobos 4”, poprzez 30 minutową kąpiel
najlepiej pod ciśnieniem w autoklawach.. Widoczne elementy konstrukcji dachu i zadaszenia
schodów zewnętrznych muszą być przestrugane. Podczas obróbki elementów konstrukcji czynności
elementów powtarzających się wielokrotnie należy wykonywać grupowo (np.: ścięcia końców,
nawiercanie otworów itp.). Po obróbce wszystkich elementów należy wykonać próbny montaż
elementów w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Następnie należy przeprowadzić znakowanie, które

ma na celu określenie miejsca zestawu w całej konstrukcji. Montaż poszczególnych elementów
więźby dachowej prowadzić z użyciem odpowiedniego sprzętu (wg. uznania wykonawcy
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego).
5.3.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót ciesielskich.
Roboty ciesielskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami dla prac
ciesielskich. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac
ciesielskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.3.3. Badania materiałów
Badaniem objęte będą cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:
-

gęstość pozorną,

-

wilgotność,

-

wytrzymałość na zginanie, rozciąganie i ściskanie,

-

twardość.
Próbki do badań powinny być pobrane z materiałów losowo przed wbudowaniem. Badania
przeprowadzone powinny być za pomocą tradycyjnych metod badawczych w obecności inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wyniki badań nie powinny być inne niż dane dostarczone przez producenta
tarcicy. Odchylenia między tymi danymi dyskwalifikują badany materiał do użycia.

5.3.4. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie,
powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw
wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru
inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzeń lub cały wadliwy
element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić
technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- Jakości zastosowanego drewna,
- Jakości stopnia impregnacji drewna,

- Jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji,
- Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna,
- Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji.
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót
ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi są:
-

1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót ciesielskich. Podstawą
płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
-

dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji.

-

wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań.

-

wykonanie nowej więźby dachowej i innych niezbędnych dla realizacji zamówienia prac
ciesielskich

-

przedłużenie istniejącej więźby dachowej,

-

prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących
własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
9.1 Związane normatywy
1.

Budownictwo ogólne- Tom 2.

2.

Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.

3.

Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie.

9.2 Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym
w szczególności:

PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste,
PN-57/D-01001 – Drewno iglaste,
PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta,
PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości,
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

5.6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-06.00 OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek
blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi
1 .2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1 .3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu następujących robót:
- Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Blachy do obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych:
- Blacha ocynkowana, grubości 0,6 mm,
- Materiały pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp.
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartych w
polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego
stosowania w budownictwie.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST B-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać 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.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Samochód powinien posiadać skrzynię otwartą o długości wystarczającej, aby paczka blach nie wystawała
poza jej tylną burtę więcej niż 0,5 m. Dopuszczalne jest również przewożenie blach dłuższych od skrzyni
max. do jednego metra, ale wówczas paczki blach muszą spoczywać całkowicie na sztywnym pomoście
(np. drewnianym). Obróbki blacharskie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiał
należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed
możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej
wzdłuż środka transportu.
4.1 Rozładunek za pomocą dźwigu (wózka widłowego).
Rozładunek zaleca się przeprowadzać w opakowaniach fabrycznych i jeśli jest to możliwe to przy użyciu
dźwigu lub wózka widłowego. Przy rozładunku dźwigiem należy zwrócić uwagę, aby pasy zaczepu nie
krzyżowały się (paczki długości do 6,15 m wyposażone są w 2 pasy, paczki długości powyżej 6,15 m
wyposażone są w 3 pasy). W tym celu konieczne jest wykorzystanie trawersu. Pasy nie mogą być
założone tylko na widły wózka!
4.2 Rozładunek ręczny
W przypadku braku możliwości rozładunku mechanicznego przy użyciu dźwigu można dokonać
rozładunku

ręcznego. Po rozpakowaniu paczki należy bezwzględnie przestrzegać zasady, aby pojedynczych arkuszy
blachy nie przesuwać jednego po drugim. Taki rozładunek powinien być przeprowadzany przez
odpowiednią ilość osób w stosunku do długości arkuszy (np. rozładunek arkuszy o długości ok. 6 m
powinien być dokonywany przez 6 osób – po 3 osoby z każdej strony). Zalecana jest szczególna
ostrożność.
4.3 Składowanie
Paczki blach należy składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 10
cm i
wysokości 20 cm. Maksymalny rozstaw podpór wynosi 1 m. Można składować do 3 paczek jedna na
drugiej
przekładając je listwami. Składowanie ofoliowanych pakietów nie powinno być dłuższe niż 4 tygodnie od
daty produkcji. Maksymalny okres składowania blach wynosi 6 miesięcy od daty produkcji. W tym
przypadku z paczek należy zdjąć folię, a arkusze przełożyć listwami tak, aby zapewnić dopływ powietrza
do wierzchniej powłoki każdego arkusza.
Arkusze mogą być przejściowo składowane na wolnym powietrzu, winny być wówczas przykryte i
powinny
mieć zapewnioną właściwą wentylację. Z wyrobów zabezpieczonych dodatkowo przezroczystą folią
ochronną należy ją usunąć przed upływem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie mogą wystąpić
problemy związane z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-białej – okres ten wynosi 12 miesięcy.
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 nie wpłyną niekorzystnie
na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Obróbki blacharskie
5.1.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.1.2. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej o grubości 0,6 mm można wykonywać o każdej porze
roku, lecz w temperaturze nie niższej od – 15ºC. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
5.1.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesie ruchów
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

5.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych.
5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
5.2.2. Spadki rynien dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczać 25,0 m.
5.2.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.2.4. 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 1462:32001, PN-B- 94701:1999 i PN-B94702:1999.
5.2.5. Rynny z blachy stalowej powinny być:
- Wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy
wieloczłonowe.
- Łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej
długości.
- Mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,
- Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.2.6. Rury spustowe z blachy stalowej 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 mm w sposób trwały
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.
- Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na
głębokość kielicha.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości wykonania robót murowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są: m2 wykonania obróbek blacharskich mb wykonania rynien i rur spustowych
szt. montażu kominków wentylacyjnych
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających i odbioru końcowego wg zasad
podanych powyżej.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami
umowy.
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzór
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena jednostkowa wykonania obróbek blacharskich obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
Cena jednostkowa wykonania rynien i rur spustowych obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
Ogólne zasady podstaw płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej
układanych na ciągłym podłożu.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych tom I – Budownictwo ogólne
część 3.

5.7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-07.00 KRYCIE DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
pokrycia dachowego papą termozgrzewalną wraz z robotami towarzyszącymi
1.2. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
remontu pokrycia dachowego papą termozgrzewalną poprzez pokrycie jedną warstwą papy
termozgrzewalnej wierzchniego i jedna warstwą papy podkładowej wraz z montażem systemowych
odpływów spustowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz z zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania robót podano w ST Kod CPV 45000000
„Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV
45000000 „wymagania ogólne” pkt. 2. Ponadto materiały zastosowane do wykonywania pokryć
dachowych powinny mieć:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub 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 podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokrycia.

2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie.
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia posiadająca certyfikat NRO grubości 5,2 mm,
-lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno,
-roztwór asfaltowy do gruntowania,
- kit trwale plastyczny.
Właściwości techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia o grubości 5,2mm
na włókninie poliestrowej 250g.
Właściwości użytkowe:
Odporność na działanie ognia zewnętrznego - Broof(t1)
Reakcja na ogień - Klasa E
Wodoszczelność Brak przenikania wody - (10kPa/24h)
Giętkość w niskiej temperaturze - ≤ 20 [ oC]
Odporność na przerastanie przez korzenie roślin - NPD
Odporność na obciążenia statyczne - Min 20 kg
Odporność na uderzenia - Min 10 (Ømm h=2000mm)
Wytrzymałość złącza w kierunku poprzecznym 80mm - 500±200 N/50mm
Wytrzymałość złącza w kierunku wzdłużnym 120mm - 700±200 N/50mm
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie : wzdłuż 900 [N/50mm]±200 w poprzek 900 [N/50mm]±200
Trwałość(odporność na spływanie w podwyż. temperat. - Spełnia (+100±10°C)
2.2.2. Pakowanie i przechowywanie
1. Rolki papy powinno być odpowiednio oznakowane.
2. Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w
normie lub świadectwie.
3. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i
działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.
4. Rolki papy należy układać na wyrównanym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. Wszystkie
inne materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta
oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę będzie
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
- palniki gazowe,
- wciągarki mechaniczne lub ręczne,
- inny drobny sprzęt do wykonywania robót ręcznie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podani w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne”pkt.4.
4.2. Transport materiałów
Papę należy przewozić krytymi środkami transportu, w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Rolki należy
ułożyć ściśle obok siebie, w sposób zabezpieczający je przed przewracaniem się i uszkodzeniami podczas
jazdy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie podłoża
Istniejące pokrycia stanowiące podłoże powinno być równe, wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie
pęcherze i odspojenia należy przeciąć i podkleić. Tam gdzie wystąpi wilgoć należy podsuszyć palnikiem.
5.2. Układanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia
Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C.
Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników
atmosferycznych, takich jak temperatura poniżej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub śniegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie.
Do wykonywania pokryć papowych można przystąpić:
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami
szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru,
- po zakończeniu robót budowlanych towarzyszących wykonywanych na powierzchni połaci (osadzenie
systemowych odpływów, przesmarowanie nakryw kominów, malowanie tynków kominów),
Papę termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewać na całej powierzchni do podłoża.
Zakłady boczne o szerokości pasa bez posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ
bitumu o szer. 0,5 – 1,0cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15cm, po uprzednim przetopieniu
powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum.

Na ścianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obróbki z papy termozgrzewalnej powinna
być wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwę poprzednią i ostatnia warstwa winna być
zamocowana listwą dociskową z blachy ocynkowanej na kołki do danego elementu, listwę należy wpuścić
w tynk i uszczelnić masą bitumiczną od góry.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Wymagania ogólne
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej SST.
6.2. Kontrola wykonania pokrycia
Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodności jego wykonania z powołanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona jest prze inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót jest: - dla robót – Krycie dachu papą –m2 pokrytej powierzchni dachu.
7.2. Określenie ilości robót
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Z
powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow. każdego nie
przekracza 0,50m2.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstawa odbioru
Odbiór robót pokrywczych:
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną.
Sprawdzenie podłoża zwłaszcza jego równości i spadów.
Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża i poprzedniej warstwy.
Sprawdzenie jakości materiałów (atesty, aprobaty techniczne).
Badanie prawidłowości i dokładności wykonania (szczelności pokrycia).
8.2. Odbiór podłoża
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej.
8.3. Wymagania ogólne robót pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru
częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub
utrudniony.
8.3.1. Odbiór częściowy obejmuje:
- sprawdzanie podłoża,
- jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.2. Badania końcowe
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
- dokumentacja projektowa i powykonawcza,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub
fragmentów pokrycia,
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów.
8.3.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu
przyklejenia papy do podłoża, równości powierzchni, sprawdzeniu szerokości zakładów w trakcie
odbiorów częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na
każde 100m2.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami
umowy.
9.1. Pokrycia dachu papą
Płaci się ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- oczyszczenie podłoża,
- likwidację pęcherzy przez przecięcie i przyklejenie,
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną,
- wykonanie robót towarzyszących,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB – Warszawa 2004 r

5.8
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13.00.00 STOLARKA

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru wymiany stolarki drzwiowej zewnętrznej i okiennej oraz podokienników.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej i podokienników zewnętrznych
W skład tych robót wchodzi:

S 01.01. Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i podokienników

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

2. Materiały

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i

akcesoriami oraz

podokienniki z blachy aluminiowej powlekane wraz z zatyczkami.
Wymiary stolarki według załączonego schematu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SST.

2.1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
Wymiana polegać będzie na demontażu starej stolarki okiennej zespolonej drewnianej na okna z
tworzywa PCV wzmacniane ze szprosami konstrukcyjnymi; montażu stolarki, zawieszeniu skrzydeł,
regulacji i dopasowaniu.

Stolarka okienna powinna spełniać następujące wymagania:
-okna zgodnie z załączonymi schematami /wymiary należy przyjąć jak w przedmiarze
robót/,
-współczynnik przenikania ciepła powinien wynosić U= 0.9 W (m² x K),
-wskaźnik izolacyjności akustycznej w granicach Rw=35 ÷ 40 dB,
-ramy okienne w kolorze białym ,
-szyby zespolone 4/16/4 z „ciepłą” ramką eliminującą mostki termiczne
i kondensację pary wodnej,
-okucia rozwieralne i uchylne z dwoma punktami antywyważeniowymi, blokadą
nieprawidłowej obsługi i blokadą antyprzeciągową,
-podział okna: zgodnie z załączonymi schematami: w każdym oknie min. 1 skrzydło
rozwieralno-uchylne z mikrowentylacją,
-podnośnik skrzydła (pomaga wprowadzić skrzydło w ramę)
-szczelina infiltracyjna w każdym oknie (o,5-1,0 m³ / m*h*daPa 3/3)
-profil pięciokomorowy,
-wzmocnienie profilem stalowym grub. 1.5 do 2.00 mm,
-szpros konstrukcyjny /w podziale skrzydeł okiennych według zaznaczenia na
schemacie stanowiącym załącznik nr 1 do S-04/.
Stolarka drzwiowa zewnętrzna z tworzywa PCV.
2.2. Materiały do montażu to: kotwy stalowe, pianka montażowa, silikon, gips
szpachlowy, szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych.
Podokienniki z blachy aluminiowej powlekane z zatyczkami.
Zaprawy do montażu.

2.3. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
2.4. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie ościeży.
5.1.2. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli producenta.
5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe uszkodzone należy niezwłocznie wymienić.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
e) W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.

f) Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć
listwą.
g) Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie
więcej niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
–

2 mm przy długości przekątnej do 1 m,

–

3 mm przy długości przekątnej do 2 m,

–

4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

h) Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów
wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
i) Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
j) Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
k) Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych
l) Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.
m) Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu świadectwem ITB.
n) Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jakości
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
–

sprawdzenie zgodności wymiarów,

–

sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych oraz z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

–

sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

–

sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

–

sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

–

sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
Dla szt/m² – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

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

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
–

dostarczenie gotowej stolarki,

–

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

–

dopasowanie i wyregulowanie

–

ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10. Przepisy związane

PN-B-10085:2001

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050

Szkło płaskie walcowane.

PN-75/B-94000

Okucia budowlane. Podział.

PN-B-30150:97

Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32

Pokost lniany.

PN-C-81901:2002

Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

PN-C-81901:2002

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-71/6113-46

Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.

PN-C-81607:1998

Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

5.9
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-03.00 ROBOTY TYNKARSKIE

1.WSTĘP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót
tynkarskich związanych z realizacją zadania
Rodzaje tynków do wykonania:


Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne



Tynki renowacyjne
1.2Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.

1.3Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Grupy

Klasy

Kategorie

45400000-1

Opis
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów
budowlanych

45410000-4

Tynkowanie

45320000-6

Roboty izolacyjne
45324000-4

45430000-0

Tynkowanie
Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7

Kładzenie płytek

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:


Cement i wapno, które powinny spełniać wymagania podane w normach



Gotowe mieszanki tynkarskie do tynków renowacyjnych, spełniające wymagania WTA,



Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy 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



przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy
poniżej 0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu



do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek
średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o
prześwicie 0,5 mm



Gotowe suche zaprawy tynkarskie



Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie



Listwy tynkarskie kierunkowe, narożnikowe i dylatacyjne



płytki klinkierowe mrozoodporne



zaprawa klejowa



zaprawa fugowa



Środek do usuwania starych powłok malarskich ulegający rozkładowi biologicznemu nie stwarzający
zagrożenia dla środowiska



Zaprawa wapienno trasowa o niskim skurczu

do wykonania uzupełnień detali sztukatorskich

(wykonanie rdzenia) Wapienno trasowa zaprawa murarska i tynkarska do podłoży zabytkowych o
wysokiej porowatości ok30% jasnej barwie niskiej alkaliczności nie powodująca wykwitów


Mineralna zaprawa sztukatorska do ciągniętych elementów tynku [-zaprawa drobnoziarnista do
wykonania ostatniej warstwy ciągniętej



Materiały sztukatorskie do wykonywania modeli elementów



Materiały do wykonania form



Materiały do wykonywania odlewów ubijanych w formie tj: Zaprawa wapienno-trasowa o niskim
skurczu
tynkarska

do wykonania rdzenia

detali sztukatorskich – wapienno-trasowa zaprawa murarska i

do podłoży zabytkowych o wysokiej porowatości ok. 30% jasnej barwie niskiej

alkaliczności nie powodująca wykwitów oraz jako warstwa powierzchniowa mineralna zaprawa
sztukatorska do ciągniętych elementów

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami
PZJ.

Nazwy własne materiałów podane w Dokumentacji Projektowej oraz w ST mają tylko charakter
przykładowy. Można zastosować inne materiały o parametrach równoważnych bądź lepszych od
parametrów materiałów podanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny
technicznie sprzęt:
urządzenia do przygotowania zaprawy
narzędzia ręczne
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki
transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i
rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH
5.1Zalecenia ogólne
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice
drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu ścian
betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej 0 C.W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania

i

twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.
Tynki renowacyjne należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta przestrzegając zasad mieszania i
nakładania zapraw. Minimalne grubości warstw winny być zgodne z instrukcja stosowania.
Obrzutka (tzw. Szpryc) powinna pokryć do 50 % powierzchni ściany. Do nakładania kolejnej warstwy
można przystąpić po całkowitym związaniu warstwy podkładowej. Przyjmuje się średnio, że czas
wiązania zaprawy wynosi 1 dzień na każdy 1 mm grubości. Warstwę podkładową (magazynującą) należy
bezpośrednio po nałożeniu uszorstnić szczotką lub pacą zębatą.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem
dłuższym niż dwie godziny dziennie.
5.2Zakres robót przygotowawczych
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża:


W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm.



Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z
rdzy i substancji tłustych



Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą



Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie



Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu



Przed przystąpieniem do nakładania tynków wskazane jest sprawdzenie rzeczywistego poziomu
zawilgocenia ściany i rodzaju oraz stężenia występujących soli.
5.3Zakres robót zasadniczych

Tynki cementowe i cementowo- wapienne
Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz:


Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co
1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy
i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i
ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i
wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących można używać prowadnice drewniane
lub stalowe.



Wykonania obrzutki (szprycu). Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości
nieprzekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub
półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia stożka.



Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu
obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie
powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za
pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. Dla tynków
renowacyjnych grubość wartwy narzutu (warstwy magazynującej) powinna być dobrana na
podstawie pomiaru poziomu i rodzaju zasolenia ścian (ale nie mniej niż 10-15 mm).



Wykonania gładzi (w przypadku tynków klasycznych). Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z
drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być
bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza
pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju
wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla.



Wykonanie warstwy wierzchniej tynku renowacyjnego zależne jest od poziomu wilgotności i
skuteczności izolacji poziomej ścian. Grubość warstwy (nie mniej niż 10 mm!) powinna być
określona na podstawie badań poligonowych zawilgocenia w ramach nadzoru autorskiego.

Profile ciągnione i detal sztukatorski.


Przed przystąpieniem do robót konserwatorskich powinny być zakończone wszystkie
roboty przygotowawcze ( zabezpieczenia okien i drzwi) oraz murarskie i tynkarskie



Należy oczyścić powierzchnie detali z zabrudzeń i starych powłok malarskich stosując
preparaty biodegradowalne



Należy przy udziale Inspektora Nadzoru oraz Projektanta i Konserwatora Dzieł Sztuki
określić dla każdego elementu i zakwalifikować zakres uzupełnień i odtworzeń.



Zakres ilości uzupełnień oraz usunięcia i wymiany musi być zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzony wpisem do Księgi Obmiaru



Czyszczenie oraz uzupełnienia drobnych ubytków należy wykonywać w temperaturze
nie niższej niż +5 C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury
poniżej O C.



W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane uzupełnienia należy chronić przed zbyt
szybkim wysychaniem i czasie wiązania i twardnienia tj. około 1 tygodnia należy
zwilżać wodą



Przygotowanie podłoża murowego pod profile ciągnione jak w p.8.2.1



Obrzutkę na podłożach ceramicznych należy wykonać z zaprawy wapienno trasowej
grubości 3-4mm



Narzut wierzchni należy nanosić po związaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyrównywania należy warstwę wierzchnią narzutu dociskać pacą przesuwaną
stale w jednym kierunku a następnie przy pomocy wzornika umocowanego do
prowadnicy przeciągnąć warstwę narzutu do otrzymania ostrego i wyraźnego rysunku
profilu



Na narzut stosować zaprawę zaprawę sztukatorską do ciągniętych elementów. Zaprawa
powinna mieć konsystencję wg instrukcji technicznej danego produktu.

Należy pamiętać, że powierzchnia tynku powinna być zagruntowana odpowiednim środkiem
(najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki.
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYNKARSKICH
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano
w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania:


Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną



Sprawdzenie materiałów



Sprawdzenie podłoży



Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża



Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych



Sprawdzenie grubości tynku



Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków



Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w tabeli:
Kategoria
tynku

II

Odchylenie
powierzchni
tynku od
płaszczyzny i
odchylenie
krawędzi od linii
prostej
Nie większe 4
mm na długości
łaty

Odchylenie powierzchni i
krawędzi od kierunku
pionowego

Nie większe niż 3mm na
1m

Odchylenie
powierzchni i
krawędzi od
kierunku
poziomego

Nie większe niż 4
mm na 1m i
ogółem nie więcej
niż 10 na całej
powierzchni
między
przegrodami

Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w
dokumentacji

Nie większe niż 4
mm na 1 m

pionowymi (ściany,
belki itp.)

III

Nie większe niż
3 mm i w liczbie
nie większej niż 3
na całej długości
łaty kontrolnej
2m.

Nie większe niż 2 mm na
1m i ogółem nie więcej niż
4mm w pomieszczeniach
do 3,5m wysokości oraz nie
więcej niż 6mmw
pomieszczeniach powyżej
3,5m wysokości

IV

Nie większe niż
2 mm i w liczbie
nie większej niż 2
na całej długości
łaty kontrolnej
2m.

Nie większe niż 1,5mm na
1m i ogółem nie więcej niż
3mm w pomieszczeniach
do 3,5m wysokości oraz nie
więcej niż 6mmw
pomieszczeniach powyżej
3,5m wysokości

Nie większe niż 3
mm na 1m i
ogółem nie więcej
niż 6 na całej
powierzchni
między
przegrodami
pionowymi (ściany,
belki itp.)
Nie większe niż
2mm na 1m i
ogółem nie więcej
niż 3mm na całej
powierzchni
między
przegrodami
pionowymi (ściany,
belki itp.)

Nie większe niż 3
mm na 1 m

Nie większe niż
2mm na 1m

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne


Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych,
a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca
przekazuje Inspektorowi nadzoru.



Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i
systemów technologicznych.
7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić projekt
techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo:


Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów



Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące
wykonanych robót

Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia.
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich część należy uznać za
niezgodne z normami.
Okładziny ceramiczne:
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają: wygląd płaszczyzny, pionowość wykonania, krawędzie przecięcia
się płaszczyzn, narożniki, styki z ościeżnicami. Powierzchnie okładzin powinny być równe i tworzyć
płaszczyznę zgodną z projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny mierzone łatą
kontrolną długości 2m nie powinny być na całej długości łaty większe niż 2 mm. Płytki ceramiczne
powinny być układane w ten sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii
prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być
większe niż 2 mm na 1m.
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane okładziny ścienne należy uznać za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą okładzinę lub jej
część należy uznać za niezgodną z normą PN-75/B-10121. Okładzinę taką należy wykonać prawidłowo
od nowa i przedstawić do ponownego odbioru.
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu
wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru.

W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu
wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru.
8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:


SIWZ dla zadania: „Remont dachu i elewacji budynku”



umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,
zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania



normy



aprobaty techniczne



inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najważniejsze normy:


PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane



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-75/C-04630

Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania



Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów (zapraw tynkarskich, szpachlówek, farb
itp.)

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.

