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SPIS SPECYFIKACJI:
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00 CZĘŚĆ OGÓLNA
- Kod CPV 45000000-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B01 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
- Kod CPV 45113000-2
SST-B02 ROBOTY ZIEMNE
- Kod CPV 45111200-0
SST-B03 ROBOTY FUNDAMENTOWE
- Kod CPV 45262210-6
SST-B04 RUSZTOWANIA
- Kod CPV 45262100-2 ; CPV 45262120-8 ; CPV 45262110-5
SST-B05 ROBOTY MURARSKIE
- Kod CPV 45262500-6
SST-B06 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE
- Kod CPV 45223500-1 ; CPV 45262311-4 ; CPV 45262310-7
SST-B07 ROBOTY DEMONTAŻOWO – ROZBIÓRKOWE
- Kod CPV 45111100- 9
SST-B08 ROBOTY CIESIELSKIE –WYMIANA DREWNIANEJ KONSTRUKCJI
DACHU
- Kod CPV 45261100-5 ; CPV 45432000-1 ; CPV 45442300-0
SST-B09 KONSTRUKCJE STALOWE
- Kod CPV 45262400-5
SST-B10 ROBOTY DEKARSKIE
- Kod CPV 45261210-9
SST-B11 ŚCIANY FASADOWE ALUMINIOWO-SZKLANE O KONSTRUKCJI
SŁUPOWO-RYGLOWEJ WRAZ Z DRZWIAMI ZEWNĘTRZNYMI
- Kod CPV 45421000-4
SST-B12 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
- Kod CPV 45421000-5
SST-B13 TYNKI WEWNĘTRZNE
- Kod CPV 45410000-4
SST-B14 OKŁADZINY I ŚCIANY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
- Kod CPV 45421146-9; CPV 45400000-1
SST-B15 PODŁOGI I POSADZKI
- Kod CPV 45432100-5
SST-B16 PŁYTKOWANIE ŚCIAN
- Kod CPV 45430000-0
SST-B17 MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW
- Kod CPV 45442100-8
SST-B18 ROBOTY ELEWACYJNE
- Kod CPV 45443000-4

2

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00 CZĘŚĆ OGÓLNA
Kod CPV 45000000-7
Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości
BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy podczas wykonywania robót budowlanych

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót w zadaniu o nazwie: Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Racławiczkach przy ul. Opolskiej 20.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej 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 specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.
1.4.3. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.4. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.
1.4.5. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.6. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć protokoły odbiorów częściowych
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, książkę obmiarów.
1.4.7. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.
1.4.8. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.9. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
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w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.10. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.11. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.12. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.13. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.14. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.15. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.16. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót
budowlanych.
1.4.17. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.18. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
1.4.19. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania
tych organizacji.
1.4.20. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian
i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z SST.
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Wielkości określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z SST i mają wpływ
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację magazynów, składowisk,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
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robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie
postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może
być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Ilekroć w specyfikacji technicznej wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy
przyjąć, że za każdą nazwę umieszczone jest słowo „lub równoważny”. Wskazane produkty lub
urządzenia posłużyły do dokonania obliczeń parametrów technicznych oraz ich rozmieszczenia.
2.5. Materiały rozbiórkowe i odpady
Materiały pochodzące z rozbiórki, odpady budowlane należy tymczasowo składować w miejscach
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiały te
w uzgodnieniu z Inwestorem podlegają ocenie pod kątem ponownego ich wykorzystania. Materiały
nie nadające się do powtórnego wykorzystania będą podlegać likwidacji. Miejsca składowania
materiałów rozbiórkowych i odpadów budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed
dostępem osób niepowołanych. Materiały do likwidacji zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy w niezbędnie krótkim czasie i zutylizowane w sposób zgodny z normami, i prawem
ochrony środowiska.
Koszty wywozu materiałów rozbiórkowych i odpadów budowlanych oraz ich utylizacji są po stronie
wykonawcy i powinny być wliczone w cenę ofertową.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
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zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy
dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany
bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany,
− projekt organizacji budowy,
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
5.2.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SST, a także w normach
i wytycznych.
5.2.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót
zgodnie z SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
− organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
− organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badan), sposób oraz formę
gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku,
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
- są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności
z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo
- są oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (DZ.U. nr 92 poz. 881)

8

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych
(DZ.U. nr 92 poz.881),
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik budowy
Nie wymagany
6.6.2. Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.
6.6.3. Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na
każde życzenie Inspektora nadzoru.
6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. – 6.8.3. następujące
dokumenty:
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).
6.6.5 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji kosztorysowej,
przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
O gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa
w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
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1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robót,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót
(końcowy)”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Wycena elementów robót wg. załączonego przedmiaru robót oraz dokumentacji budowlanej.
Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.
zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.
zm.).
10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
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dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B01 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
KOD CPV 45113000-2

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
przygotowania terenu budowy przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych
dotyczących zadania inwestycyjnego: Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Racławiczkach przy ul. Opolskiej 20.
1.2. 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 prac związanych z przygotowaniem placu budowy przewidzianych
w projekcie.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
45113000-2 Roboty na placu budowy
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z przygotowaniem placu budowy. W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie
następujących robót:
• zabezpieczenie placu budowy;
• przygotowanie miejsc składowania i magazynowania materiałów;
• przygotowanie miejsc postojowych zmechanizowanego sprzętu budowlanego;
• zorganizowanie dojść i przejść dla pieszych;
• przygotowanie obiektów placu budowy;
• ewentualne wytyczenie geodezyjne i pomiary
• przygotowanie instalacji zasilających plac budowy : elektryczna, teletechniczna, wodociągowa
i kanalizacyjna.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania wyżej wymienionych robót powinny być
opracowane przez wykonawcę z uwzględnieniem przebiegu prac, których rozwiązania techniczne
podane zostały w dokumentacji technicznej.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami
i Ogólną Specyfikacją Techniczną.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórką. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją
umowy.

2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Do wygrodzenia placu budowy należy użyć materiałów ogrodzeniowych zabezpieczających plac
budowy przed dostępem osób trzecich. Dobór materiałów ogrodzeniowych pozostawia się do uznania
wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym.
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3. SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
3.2. SPRZĘT NIEZBĘDNY DO WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robót.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Przed rozpoczęciem pracy i przed każdorazową zmianą załogi sprzęt i urządzenia należy sprawdzić
pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego ich użytkowania. Ruchome części
mechanizmów sprzętu zagrażające bezpieczeństwu powinny być zaopatrzone w osłony zapobiegające
wypadkom. Przeciążenie sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obciążenie
robocze jest zabronione. Naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzętu powinny być dokonywane
w stanie jego spoczynku; dokonywanie tych czynności w czasie pracy sprzętu jest zabronione.
Narzędzia używane na placu budowy powinny być przystosowane do wykonywania danego rodzaju
robót oraz kontrolowane zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno używać do wykonywania robót
budowlanych narzędzi uszkodzonych oraz nie odpowiadających aktualnym normom przedmiotowym
lub ustalonym dla nich warunkom technicznym.
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym powinny być co najmniej raz na 10 dni kontrolowane,
jeżeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich sprawności technicznej.
Wyniki kontroli narzędzi roboczych powinny być odnotowane i przechowywane przez kierownika
budowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
W przypadku gdy do wykonywania robót ma być użyty sprzęt o złożonej konstrukcji powinny być
dostarczone dla niego zasady eksploatacji i konserwacji. Wraz ze sprzętem zmechanizowanym
i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone aktualne
dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć
trwały i wyraźny napis określający istotne jego właściwości techniczne.
Sprzęt zmechanizowany znajdujący się w miejscu wykonywania robót nie może być udostępniany
osobom nie stanowiącym jego bezpośredniej obsługi, na widocznym miejscu należy wywiesić
przepisy o jego obsłudze i konserwacji.

4. TRANSPORT
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 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,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być stosowane pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. WYKONANIE PRAC
Przygotowanie placu budowy
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy zabezpieczyć teren budowy,
a w szczególności :
• ogrodzić plac budowy ze względu na ochronę mienia znajdującego się na budowie i zapobieżenia
niebezpieczeństwu jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do
miejsca wykonywania robót; ogrodzenie powinno być wykonane tak, aby nie stwarzało zagrożenia dla
ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m;
• ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób
pieszych, nie mniejszej niż 1 m
• w przypadku konieczności zajęcia sąsiadujących z placem budowy terenów ulic lub placów
ogólnego użytku, wykonawca jest zobowiązany do uzyskania stosownych zezwoleń organów takie
zezwolenia wydających;
• wykonać w ogrodzeniu placu budowy odpowiednie wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz
bramy dla pojazdów drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym
zamknięciem;
• wyrównać stosownie do potrzeb teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego
rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne
urządzenia;
• w razie istnienia napowietrznych linii energetycznych i niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyć
przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót;
• zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych
oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy;
• zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy
robotach;
• wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące do potrzeb
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz
przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego
poza budynkami;
• usunąć z placu budowy gruz, zbędne urządzenia, materiały i przedmioty mogące stwarzać
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót
• należy wykonać wszelkie zabezpieczenia związane z prowadzeniem prac na wysokości
zabezpieczające pracowników oraz osoby postronne.
Drogi dojazdowe i dojścia dla pieszych
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych i gruntowych. Drogi dojazdowe do
placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny mieć utwardzoną nawierzchnię,
Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
• ciąg pieszy powinien być wydzielony na poboczu jezdni drogi podstawowej, szerokość ciągu
powinna wynosić co najmniej 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy ruchu
dwukierunkowym;
• przejścia dla pieszych wyznaczyć w miejscach zapewniających bezpieczeństwo pieszych;
• przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi i dobrze
oświetlone.
Obiekty placu budowy
Budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze placu
z zachowaniem przepisów przeciwpożarowych. W zależności od przeznaczenia budynku jego
powierzchnia powinna być dostosowana do liczby zatrudnionych pracowników. Budynki tymczasowe
powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy
z zestawów kontenerowych lub barakowozów.
Obiekty znajdujące się na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny być chronione i wyposażone
na wypadek pożaru.
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Sprzęt przeciwpożarowy podręczny powinien znajdować się wewnątrz obiektu (gaśnice) oraz przy
obiekcie (skrzynie z piaskiem, bosaki, hydrant ). Instalacja odgromowa obiektów powinna być
dostosowana do kategorii niebezpieczeństwa obiektu.
Każdy obiekt placu budowy powinien być odpowiednio oznakowany. Ostrzeżenia powinny być
umieszczone na tablicach ustawionych przy drogach i dojściach do obiektu w odpowiedniej
odległości, tak aby informacja dotarła do osób przebywających w pobliżu obiektu odpowiednio
wcześniej. Zakazy dotyczące obiektów powinny być umieszczone zarówno na tablicy informacyjnej
jak i przy drzwiach wejściowych do obiektu. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze
powinny być umocowane na trwałych elementach i zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem
lub zawianiem śniegiem. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny być oświetlone.
Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi, przed przyjęciem robót,
dokumentacje powykonawcza przedstawiająca wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca,
z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót. Dokumentacja musi być
przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
5.3. ZAKRES PRAC
• ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi
• wytyczenie, utwardzenie i oznakowanie dróg dojazdowych do budowy
• wyznaczenie miejsca składowania materiałów
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty rozbiórkowe tego rodzaju, jakie występują przy
realizacji niniejszego zadania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności przygotowania terenu pod budowę oraz
sprawdzeniu braku zagrożeń na terenie budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót polega na
sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki. Należy sprawdzić czy materiały z rozbiórki są
składowane na koncesjonowanym składowisku.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą Ceny
jednostkowe obejmują: dostarczenie niezbędnych materiałów i urządzeń. Rozbiórka elementów.
Wywóz elementów na odpowiednie składowiska. Dostarczenie w miejsce wskazane elementów do
renowacji. Uporządkowanie i zabezpieczenie terenu robót. Usunięcie ze stanowiska pracy materiałów
będących własnością wykonawcy. Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót
stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji
przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej należy rozpatrywać
łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji
technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to
wykonawcy od realizacji całości zamówienia.
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10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
• Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;
z późniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
z późniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.),
• Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z
późniejszymi zmianami).

17

SST-B02 ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45111200-0
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
ziemnych pod fundamenty w zadaniu o nazwie: Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego
Ośrodka Kultury w Racławiczkach przy ul. Opolskiej 20.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie robót ziemnych dla zrealizowania wszystkich fundamentów
projektowanego budynku, zgodnie z Dokumentacją Projektową i przedmiarem robót. Zakres rzeczowy
robót do wykonania podano w obmiarze robót. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji
Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i obejmują wykonanie
wykopów w gruntach nieskalistych.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w Dokumentacji Projektowej.
Fundament konstrukcji - element konstrukcji współpracujący z gruntem przekazujący wszelkie
obciążenia z konstrukcji na grunt.
Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Pd gruntu
sztucznie zagęszczanego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Pds
Wilgotność optymalna gruntu - wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt
ubijany znormalizowany uzyskuje maks. gęstość objętościową pds.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. Wykop średni - wykop, którego
głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac
związanych. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY
Do zasypywania wykopów należy użyć grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez
zanieczyszczeń takich jak: ziemia roślinna, odpady materiałów budowlanych itp. Zasypywanie
wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w których grunt rodzimy nie spełnia
wymagań podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być
przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty
przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem
Zamawiającego.
Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty ziemne można wykonywać przy
użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora, nie powodującego naruszenie budowy
podłoża ponad niezbędne minimum wymagane Dokumentacją Projektową. Wykonawca przystępujący
do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu
do: odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), transportu
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mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), sprzętu zagęszczającego (ubijaki,
płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczególności
przestrzegać warunków zapewnienia ochrony przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg) co
mogłoby zmienić w sposób niekontrolowany parametry gruntu. Z tych samych względów materiały
składowane na odkład należy również odpowiednio zabezpieczyć, przestrzegając ponadto ich nie
przemieszania w trakcie składowania. Wybór środków transportowych oraz metod transportu
powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania
i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału)
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Uwagi ogólne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty
5.2. Uwagi szczegółowe.
5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu
z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać pobieżny
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie od
dokumentacji powinny być wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez
Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków
gruntowych.
5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego
Wykonawca powinien przejąć protokolarnie od Inwestora punkty stałe i charakterystyczne,
tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych
z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym. Do obowiązków wykonawcy należy ochrona
i zabezpieczenie punktów. Wytyczenie linii obiektu i krawędzi wykopów powinno być
sprawdzone przez nadzór techniczny i potwierdzone protokolarnie. Usuwanie darni i ziemi
roślinnej należy wykonać przed rozpoczęciem" właściwych robót ziemnych.
5.2.3. Urządzenia i materiały napotkane w trakcie prowadzenia robót
W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nośności mniejszej
od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, roboty należy
przerwać i powiadomić inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń.
Jeżeli napotyka się urządzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiały
nadające się do dalszego użytku, roboty należy przerwać, powiadomić inwestora oraz
instytucje sprawujące nadzór nad tymi urządzeniami, a dalsze prace prowadzić po
uzgodnieniu trybu postępowania. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub
szczątki archeologiczne roboty należy przerwać i powiadomić inwestora oraz władze
konserwatorskie.
5.2.4. Zabezpieczenia ścian wykopów.
Jeśli Dokumentacja Projektowa (ze względu na nieskomplikowany charakter zabezpieczeń)
nie narzuca rozwiązania, Wykonawca rozwiąże sposób zabezpieczenia wykopu we własnym
zakresie zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi, w porozumieniu z Inspektorem
5.2.5. Zasady prowadzenia robót
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Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być odpowiednio dobrana do wielkości robót,
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu
mechanicznego, Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim, okresie, żeby
po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich
robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. Przy wykonywaniu wykopów
w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli, na głębokości równej lub większej niż
głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, należy zastosować środki
zabezpieczające przed osiadaniem i odkształceniem tych budowli Sposób wykonania skarp
wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót,
a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich
podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót
ziemnych Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym
stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób
uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiającego.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe składowanie
odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym
zawilgoceniem. Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu
dna wykopu, przy czym w porównaniu do projektowanego poziomu powinna być
pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna
być usunięta ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. Jeżeli grunt jest
zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych
rzędnych robót ziemnych
5.2.6. Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów.
W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidywanego poziomu, a zwłaszcza poniżej
projektowanego poziomu posadowienia należy się porozumieć z Inspektorem celem podjęcia
odpowiednich decyzji, względnie - doprowadzić do ponownego 'wypoziomowania dna
i wykonać grubszy podkład betonowy na koszt Wykonawcy
5.2.7. Odwodnienia robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzenia stanowiących elementy systemów odwadniających,
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatność. Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego
za te czynności, jak również za dowieziony grunt Odprowadzenie wód do istniejących
zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem
z odpowiednimi instytucjami.
5.2.8. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów liniowych powinno postępować w
kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni
spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów
spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych Należy uwzględnić
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania
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innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu
w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów,
należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren
pasa robót ziemnych.
5.2.9. Wymagania dotyczące zagęszczenia
Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg
projektu, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić. Jeżeli wartości
wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów
rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.
5.2.10. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą
przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch
pojazdów które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń
powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków
obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
5.2.11. Zasypki.
Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co
powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Każda warstwa gruntu zasypki
powinna posiadać grubość 0,2m. Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik
zagęszczenia gruntu wg Proctora nie powinien być mniejszy niż:
1,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m,
0,95 - dla warstwy do głębokości 1,20m,
0,90 - dla warstw poniżej 1,20m.
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenia warstwy należy określać
za pomocą oznaczania wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego
modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02.
Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie
jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia 15, wg BN-77/8931-12. Wskaźnik
zagęszczenia określony wg BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane wyżej.
Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie modułów odkształcenia, to
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie
z BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2.
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej
i powtórnie zagęścić.
Wilgotność gruntu winna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu
W wypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną
warstwę należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt
przed zagęszczaniem winien być osuszony.
Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego powinny
być wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność
optymalną gruntu można przyjmować orientacyjnie: dla piasków i żwirów - 10%.
Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad: rozścielać
grunt warstwami o równej grubości- sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym,
warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść
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urządzenia zagęszczającego, prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu.
5.2.12. Dokładność wykonania wykopów
Dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż:
0,002 % - dla spadków terenu,
± 2 % - dla wskaźnika zagęszczenia gruntu,
± 5 cm - dla rzędnych dna wykopu.
Pochylenie skarp nie powinno równic się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokości nierówności na powierzchni skarp nie
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne
wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Zasady ogólne.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie
i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami: PN-68/B-06050 - Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne
6.2. Warunki szczegółowe.
Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu zgodności
z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: odspajanie gruntów w sposób nie
pogarszający ich właściwości, zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych ścianek
zabezpieczenia wykopów, odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, dokładność
wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). Sprawdzenie jakości wykonania zasypek
polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej ST
i w Dokumentacji Projektowej. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być
potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.
Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych,
przeprowadza się w następujący sposób.
a) oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów
odkształceni lo, przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieszącej kontroli robót
ziemnych,
b) zagęszczenie nasypu na dojeździe uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli spełnione
będą warunki: 2/3 wyników badań użytych do obliczania średniej spełnia warunki
zagęszczenia, a pozostało wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (15) lub 10% (lo) od
wartości wymaganej, 15 - średnie nie mniej niż 15 - wymagane, lo - średnie nie mniej niż lo wymagane, Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności
z wymaganiami Specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na: właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
ST powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Jednostkami obmiaru są:
- wykopy - [m3 ]
- podkłady i nasypy - [m3]
- zasypki - [m3 ]
-transport gruntu - [m3 ] z uwzględnieniem odległości transportu

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.
Odbioru robót dokonuje Inspektor na zasadach określonych w ST "Część ogólna" Roboty
winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST Podstawą
dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące
dane i dokumenty.
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy
i akceptowanymi przez Inspektora,
b) dane geotechniczne, zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym były wykonywane
roboty fundamentowe lub ziemne,
c) atesty użytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych,
d) Dziennik Budowy,
e) uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji.
7.2.2. Zakres
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
a) zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem,
b) rzędnych dna wykopu,
c) grubości poszczególnych warstw zasypki,
d) wskaźnika zagęszczenia gruntów.
7.3. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . Przy odbiorze końcowym powinny być
przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Podstawa płatności ujęta jest w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1] PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
[2] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
[3] BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
[4] PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego.
[5] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów.
[6] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
[7] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.
[8] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
[9] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.
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SST-B03 ROBOTY FUNDAMENTOWE
- ROBOTY SZALUNKOWE I BETONOWE
- ROBOTY ZBROJARSKIE
Kod CPV 45262210-6
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót
związanych z wykonaniem robót fundamentowych w zadaniu o nazwie: Rozbudowa z przebudową
budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Racławiczkach przy ul. Opolskiej 20.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty obejmują następujące czynności:
- komisyjne rozeznanie w wykopie rzeczywistego układu warstw gruntowych oraz właściwości
fizycznych i mechanicznych gruntów (przed ułożeniem betonów podkładowych),
- sprawdzenie środków zabezpieczających przed przemarznięciem podłoża, przed zalaniem wykopu
przez wody powierzchniowe lub opadowe,
- wykonanie podbudowy z chudego betonu,
- wykonanie fundamentów betonowych w postaci ław fundamentowych, wykonanie zasypek
bezpośrednio przy ścianach oraz poza ścianami (patrz roboty ziemne budowlane).
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST 00 „Część ogólna”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00 „Część ogólna"
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentację robót fundamentowych stanowią:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami),
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych,
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126
z późniejszymi zmianami),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U.
z 2004 r. nr 202, poz. 2072),
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi
protokółami z badań kontrolnych,
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są
materiały do wykonania ław i ścian fundamentowych i ich izolacji:
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2.1. Beton
Elementy fundamentów należy wykonać z betonu klasy co najmniej B25 z dodatkiem
wodoszczelnym W8, podbudowa betonowa pod ławami i stopami fundamentowymi z betonu
B15.
Wymaga się wykonanie wszystkich elementów konstrukcyjnych z betonu towarowego
wykonanego w betoniarni przystosowanej do masowego dozowania składników betonu.
Mieszanka betonowa winna mieć konsystencję nie rzadszą niż plastyczną. Na każdą partię
betonu winien być dostarczony atest producenta potwierdzający zgodność dostarczonego
materiału z wymogami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Mieszanka betonowa
winna być transportowana w pojemnikach samochodowych (gruszkach) i podawana
w miejsce wbudowania za pomocą pompy. Czas ułożenia mieszanki od momentu jej
urobienia nie powinien być dłuższy niż 1 godz., a w przypadku temperatury powietrza
powyżej 20oC, 0.75 godz.
2.2. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia fundamentów winna odpowiadać wymaganiom PN/H-93215. klasa, gatunek
i średnica musi być zgodna z Dokumentacją Projektową. Nie dopuszcza się zamiennego
użycia stali i innych średnic bez zgody Inspektora Nadzoru. Stal dostarczona na budowę musi
posiadać atest producenta określający nazwę wytwórcy, oznaczenie wyrobu, nr wytopu lub
nr partii. Użyte do zbrojenia pręty winne być proste, wolne od zanieczyszczeń.
2.3. Deskowania
Deskowania ław i ścian fundamentowych należy wykonać z tarcicy gr 25 mm i 38 mm.
Użyta tarcica do deskowania winna być klasy co najmniej K-21. Na dostarczoną tarcicę
wymagany jest atest producenta z określeniem nazwy wytwórcy, oznaczeniem wyrobu,
ilością i rodzajem dostarczonej partii materiału. Alternatywnie dopuszcza się wykonanie
szalunków z deskowań systemowych.
2.4. Materiały izolacyjne
Do izolacji fundamentów należy użyć następujących materiałów: Roztwory i szlamy
izolacyjne. Użyte materiały winne posiadać atesty z określeniem producenta, oznaczeniem
wyrobu i nr partii.
3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania robót fundamentowych winien wykazać się
możliwością korzystania z nw. sprzętu, gwarantującego właściwą tj. spełniającą wymagania
Specyfikacji Technicznej jakość robót :
- samochody do transportu mieszanki betonowej
- pompy do betonu
- wibratorów wgłębnych do betonu
- środka transportowego
4. TRANSPORT
Beton do wykonania fundamentów musi by przewożony specjalnymi samochodami do
transportu mieszanki betonowej. Pozostałe materiały mogą być przewożone dowolnym
środkiem transportu. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ławy i stopy fundamentowe
5.1.1.
Przed przystąpieniem do posadowienia obiektu należy , niezależnie od danych zawartych
w projekcie dokonać komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego układu warstw
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gruntowych oraz właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i sprawdzić, czy
obliczeniowy opór jednostkowy podłoża gruntowego w miejscu i na poziomie posadowienia
obiektu jest co najmniej równy wartości wykazanej w projekcie, oraz określić głębokość
występowania warstw nośnych, licząc od poziomu posadowienia obiektu. W przypadku gdy
grunt w poziomie posadowienia nie spełnia wymagań określonych w dokumentacji
technicznej, należy wystąpić do Inwestora o dokonanie badań gruntu i dostarczenie innych
niezbędnych danych umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych.
5.1.2.
Na podłożu gruntu wykonać należy warstwę wyrównawczą z betonu B15, gr 10 cm
i o szerokości co najmniej o 5 cm większej od szerokości projektowanych ław. Po
przeschnięciu warstwy wyrównawczej należy ją zagruntować przy użyciu odpowiedniego
preparatu i wykonać na niej izolację np. z dwu warstw szlamu wodoszczelnego
5.1.3.
Na odizolowanym podłożu można układać deskowanie ław fundamentowych. Deskowanie
należy wykonać z tarcz zbijanych z desek gr 25 mm. Tarcze powinny być usztywnione z boku
za pomocą ram trójkątnych o rozstawie do 70 cm , a górą (po uprzednim ułożeniu zbrojenia
ław) nakładkami z desek. Usunięcie deskowania ław dopuszcza się po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów.
5.1.4.
W przygotowanym deskowaniu należy ułożyć zbrojenie na podkładkach dystansowych, tak
aby grubość otulenia prętów dolnych nie była mniejsza niż 10 cm. Zakład łączonych prętów
podłużnych nie powinien być mniejszy niż 50 średnic zbrojenia łączonego. W jednym
miejscu można połączyć na zakład maksymalnie 50 % zbrojenia. W miejscach połączeń
należy dwukrotnie zmniejszyć rozstaw strzemion. Należy szczególnie zwrócić uwagę na
staranne połączenie prętów w narożach ław, w miejscach przenikania się z ławami
poprzecznymi. Po wykonaniu zbrojenia deskowanie usztywnić górą nakładkami, dokładnie
regulując wymiary i prostolinijność deskowanych ław.
5.1.5.
Beton pielęgnować przez co najmniej 7 dni polewając go wodą i osłaniając przed
nadmiernym nasłonecznieniem. Po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi ław deskowanie należy rozebrać. Wystające poza
obręb ław pasy podbetonu należy starannie oczyścić z resztek zaprawy i gruntu. Po
przeschnięciu powierzchni betonu ławy płaszczyzny pionowe zaizolować.
5.1.6.
Po wyschnięciu izolacji ławy obsypać gruntem rodzimym na wysokość 10 cm poniżej górnej
warstwy ław z dokładnym zagęszczeniem gruntu.
5.2. Ściany fundamentowe.
5.2.1. Deskowanie
Deskowanie ścian należy wykonać z desek gr 25 mm lub 32 mm, usztywnionych pionowo
krawędziakami o przekroju 100 x 100 mm. Rozstaw krawędziaków , w zależności od użytych
desek i wysokości deskowanej ściany : od 70 cm dla deskowań gr 25 mm i ścian o wysokości
ponad 2 m, do 120 cm dla deskowań gr 32 mm i ścian o wysokości do 1,5 m. Deskowanie
w miejscach usytuowania krawędziaków usztywniających należy skręcać ściągami z drutu Φ
8 mm w następujących odległościach pionowych:
- bezpośrednio nad ławą fundamentową
- 30 cm powyżej pierwszego ściągu
- 50 cm następny
- co 80 cm w pionie kolejne ściągi
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W miejscach zakładania ściągów montować pomiędzy deskowaniem przekładki dystansowe
o szerokości równej projektowanym grubościom poszczególnych ścian. Przekładki te
w trakcie betonowania należy usunąć. Deskowanie należy przed betonowaniem zabezpieczyć
przed przesunięciem zapierając je punktowo o grunt za pomocą rozpór z krawędziaków
80 x 80 mm. Należy sprawdzić dokładność wymiarów wykonanych deskowań, a w przypadku
stwierdzenia odchyleń liniowych dodatkowo usztywnić poziomo przy użyciu rur min. 40,
bądź krawędziaków 80 x 80 mm.
5.2.2. Betonowanie.
Przed układaniem betonu deskowanie nasączyć wodą. W deskowaniu układać beton za
pomocą pompy i starannie zawibrować. Dojrzewający beton należy chronić przed
uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego jakość w konstrukcji.
Beton utrzymywać w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni polewając go wodą,
rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili jego ułożenia, a następnie przy temperaturze
powyżej +15 C przez pierwsze trzy dni co 3 godz. w dzień i co najmniej raz w nocy, a w
następne dni co najmniej trzy razy na dobę. Przy temperaturach wyższych częstotliwość
polewania wodą należy odpowiednio zwiększyć, tak a by nie dopuszczać do wysuszenia
powierzchni betonu. Po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie
powierzchni oraz krawędzi ław deskowanie należy rozebrać.
5.2.3. Izolacje
Przed wykonaniem izolacji należy oczyścić wystające płaszczyzny ław fundamentowych
(dotyczy fundamentów projektowanych i istniejących), a w narożu styku ściany z ławą
fundamentową wykonać klin trójkątny wypełniający naroże, z zaprawy cementowej o boku
„przeciwprostokątnej" nie mniejszym niż 7 cm. Po przeschnięciu powierzchni betonu ,
płaszczyzny pionowe ścian (ściany fundamentowe istniejące i nowo-projektowane)
zabezpieczyć przed zawilgoceniem przez zagruntowanie i wykonać izolacje.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Zakres kontroli
6.1. Kontrola dokładności wykonania podbudowy betonowej pod ławy fundamentow:
- prawidłowych rozstawów podbudowy (dopuszczalne odchyłki od rozpiętości projektowych
nie większe niż 25 mm
- poziomu wierzchu podbetonu (odchyłki od poziomów projektowych nie większe niż 30
mm)
- stanu wierzchniej powierzchni podbetonu (równości i czystości)
6.2. Kontrola wykonania deskowań obejmuje sprawdzenia:
- jakości materiałów użytych do deskowania - na podstawie oględzin dostarczonego
materiału, > zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producenta (klasa tarcicy
co najmniej K-21),
- prawidłowości wykonania deskowań :
*przekrojów i rozstawu stojaków , oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie
betonowania),
*szczelności deskowania - szerokość szczelin nie większa niż 2 mm pionowości ,
prostoliniowości oraz zgodności rozstawu z Projektem technicznym,
nasycenia deskowania wodą lub powleczenia preparatami zmniejszającymi przyczepność
betonu,
*sprawdzenia nie przekroczenia dopuszczalnych odchyłek wymiarowych :
- odchyłki płaszczyzny deskowania od pionu na 1 m wysokości - nie większe niż 2 mm
- odchyłki płaszczyzny deskowania od pionu ścian i słupów na całej wysokości - do 10 mm
- odchyłki od osi: - ław fundamentowych - max .15 mm - ścian - max. 10 mm
- odchylenia górnej powierzchni ścian : - na długości 1 m - nie większe niż 2 mm
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- na całej długości budynku - nie więcej niż 30 mm
6.3 Kontrola prawidłowości wykonania zbrojenia :
*kontrola jakości dostarczonego materiału (na podstawie zaświadczeń, oznakowań partii,
wyglądu zewnętrznego) > kontrola prawidłowości wykonania zbrojenia :
a) prawidłowych odgięć, połączeń i rozstawu prętów,
b) prawidłowego rodzaju i średnicy użytej stali,
c) prawidłowego usytuowania w elemencie zbrojonym i stabilnego zamocowania przed
przesunięciem
6.4 Kontrola prawidłowego betonowania konstrukcji :
* jakości dostarczanej mieszanki betonowej, jej składników i prawidłowości ich dozowania,
* prawidłowości transportu mieszanki betonowej, jej układania i zagęszczania,
* prawidłowej pielęgnacji betonu i przebiegu twardnienia
6.5. Kontrola prawidłowości wykonania konstrukcji :
* prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędne i wymiary geometryczne, przy
dopuszczalnej tolerancji wymiarów :
- odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia:
• na 1 m wysokości : 5 mm
• na całą wysokość konstrukcji : 20 mm - odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu :
• na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku : 5 mm
• na całą płaszczyznę : 15 mm
- odchylenia miejscowe powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 2,0 m :
• powierzchni bocznych i spodnich : +/- 4 mm
• powierzchni górnych : +/- 8 mm
- odchylenia długości lub rozpiętości elementów : +/- 20 mm
- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego : +/- 8 mm
- odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów : +/- 5 mm
* jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednorodności struktury :
- łączna powierzchnia ewentualnych raków nie większa niż 5 % powierzchni całego elementu,
- powierzchnia jednego raka nie może przekraczać 5 % przekroju danego elementu
- zbrojenie główne i strzemiona w żadnym miejscu nie mogą być odsłonięte
6.6. Kontrola jakości betonu
- na podstawie wyników badań kontrolnych próbek betonu dostarczanego przez producenta,
na podstawie zaświadczenia o jakości betonu z dokładnym określeniem okresu pobrania
próbek do badania i partii betonu, jakiej dotyczyło badanie. Okres na wystawienie
zaświadczenia o jakości określa się maksymalnie na 60 dni od daty pobrania próbek z danej
partii betonu.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.

Jednostką obmiarową jest :
- m3 dla ław fundamentowych
- m3 dla wzmocnień istniejących fundamentów
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- m2 dla ścian fundamentowych określonej grubości
- m2 dla izolacji przeciwwilgociowej
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór przeprowadza się dla poszczególnych elementów robót poprzez sprawdzenie na
zgodności ich wykonania z Dokumentacją Projektową i ST.
Odbiorowi podlegają: > podłoże gruntowe pod fundamentami
- podbeton (chudy beton) pod ławami fundamentowymi
- deskowanie ław i ścian fundamentowych (wymiary , rozstaw, pionowość i prostolinijność,
sztywność i stabilność),
- zbrojenie ław i ścian (zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, ST i PN/B03264)
- wykonane elementy konstrukcyjne (wymiary, rozstaw, pionowość i prostolinijność, stan
powierzchni)
- prawidłowość wykonania izolacji (szczelność. przyczepność)
- jakość betonu (na podstawie przedłożonych przez producenta wyników badań kontrolnych)
Odbiory powyższych elementów robót należy odnotować w dzienniku budowy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Podstawa płatności ujęta zostanie w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1]PN/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
[2]PN/D-95000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
[3]PN/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
[4]PN/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. Warunki
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Wydawnictwo „Arkady",
Warszawa 1989 r.
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SST-B04 RUSZTOWANIA
Kod CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262120-8 Wznoszenie rusztowań
45262110-5 Demontaż rusztowań
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z montażem i demontażem rusztowań w zadaniu o nazwie: Rozbudowa z przebudową budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w Racławiczkach przy ul. Opolskiej 20.
1.2. Zakres stosowania SST
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 specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie, montaż i demontaż rusztowań rurowych służących do wykonywania robót budowlanych
na ścianach, sufitach i innych elementach budynków i budowli. Nie dotyczy rusztowań specjalnych,
których wykonanie wymaga sporządzenia projektów i obliczeń statycznych.
Niniejsza specyfikacja uwzględnia takie prace jak:
- ustawienie i rozbiórka rusztowań łącznie ze schodniami i spocznikami, ułożeniem, przekładaniem
i rozbiórką pomostów roboczych i zabezpieczających, założeniem i rozbiórką desek krawężnikowych
i poręczy ochronnych
- obsadzenie haków w ścianach i zamocowanie rusztowań do ścian
- osłonięcie rusztowania siatką
- okresowe sprawdzanie sztywności konstrukcji rusztowań
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Część ogólna”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Część ogólna”
Wymagania dotyczące rusztowań przyściennych:
- Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowania
- Wykonywanie , ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione:
- o zmroku, jeśli nie zapewniono oświetlenia sztucznego, które daje dobrą widoczność
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi
- podczas burzy i wiatru o prędkości większej niż 10m/s
- Obciążanie pomostów ponad określoną ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników oraz
pozostawianie narzędzi przy krawędziach jest zabronione
- Wymiary elementów typowych rusztowań przyściennych opisane w niniejszej ST dostosowane są do
obciążenia pomostu nie przekraczającego 1,5kN/m2
- Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż
0,1MPa,powinno mieć zapewnione stałe i szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadłym do
długości rusztowania,
- Podłoże powinno być wyrównane – przy spadku większym niż 10% należy wykonywać tarasy
poziome, na których powinny być ustawione stojaki rusztowania. Podłoże gruntowe powinno sięgać
poza konstrukcję rusztowania co najmniej na odległość 100cm .
- Stojaki rusztowania należy posadawiać na podkładkach drewnianych lub innych ułożonych na
podłożu, zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio większą
powierzchnię podłoża.
- Rusztowania z rur stalowych powinny być zabezpieczone siecią odgromową przed wyładowaniami
atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm państwowych.
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2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Część ogólna”
Materiały, wymiary i wykonanie elementów rusztowań powinny być zgodne z wymaganiami
państwowych norm. Niebezpieczeństwa ślizgania się złącz. Są 3 rodzaje łączników: krzyżowe,
krzyżowo-obrotowe i wzdłużne. Do oparcia dolnych stojaków stosuje się podstawki oporowe(płytka
stalowa z przyspawanym trzpieniem). Na podkład drewniany na którym opiera się konstrukcja
rusztowania, należy stosować deski sosnowe, impregnowane klasy nie niższej niż III, o wymiarach
180x250x42 przy rusztowaniach o wys. do 20 m.. Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być
wykonane z płyt. Płyty złożone są z desek 38 mm nie szerszych niż 18 cm i listew impregnowanych
sosnowych kl. III/IV, zbitych gwoździami. Na bortnice pomostowe stosuje się deski impregnowane kl.
III grubości 24 mm, szerokości 18cm i długości 4,4 m. Do komunikacji w pionie stosuje się drabiny
przystawne z rur stalowych

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Część ogólna”
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Część ogólna”
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Transport elementów rusztowania może odbywać się dowolnymi środkami, pod warunkiem
unieruchomienia tych elementów w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie i zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00 „Część ogólna”
Poszczególne elementy rurowe należy łączyć za pomocą złączy wzdłużnych w różnych płaszczyznach
pionowych i poziomych. Dokręcanie śrub złączy powinno być zgodne z normą przedmiotową.
Rozstaw stojaków w rusztowaniu wynosi w zależności od obciążenia w kierunku podłużnym 2-2,5 m
w kierunku poprzecznym 1,05-1,35 m . Wysokość każdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić
2,0m licząc od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu następnej kondygnacji. Rusztowania o
wysokości ponad 20 m należy stężać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający
nieprzesuwalność węzłów. Rozmieszczenie stężeń w pionie powinno być takie , aby odległość
pomiędzy nimi nie była większa niż 10m i nie rzadziej niż co szóste pole rzutu poziomego. Pierwsze
stężenia należy zakładać pod pierwszą kondygnację nad podłożem. Stężenia poziome należy
montować bezpośrednio do stojaków rusztowania. Zewnętrzne stojaki rusztowań przyściennych
należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości rusztowania. Stężenia pionowe powinny być
rozmieszczane symetrycznie przy czym liczba stężeń nie może być mniejsza od 2 na każdej
kondygnacji, a odległość między polami stężeń nie może być większa niż 10 m. Pomosty robocze
i zabezpieczające powinny mieć szerokość nie mniejszą od 1,0 m Pomosty robocze znajdujące się
powyżej 2m ponad terenem należy zabezpieczyć poręczą główną umocowaną na wysokości 1,10 m ,
poręczą pośrednią umocowaną na wysokości 0,6m, krawężnikiem o wysokości min. 0,15 m.
Konstrukcje rusztowania należy kotwić do ściany budowli w sposób zapewniający stateczność
i sztywność konstrukcji . Zakotwienie należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni
rusztowania , przy czym odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0 m,
w pionie 4,0 m.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne warunki kontroli jakości podano w ST-00 „Część ogólna”
Każde działanie związane z budową i eksploatacją rusztowania należy odpowiednio dokumentować.
Montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu.
Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowań jest odbiór techniczny rusztowania.
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Po zakończeniu montażu wykonuje się jego przegląd przy udziale zamawiającego i przekazuje do
eksploatacji. Wynikiem przeglądu jest sporządzenie protokołu odbioru rusztowania nie może być
eksploatowane przed dokonaniem odbioru.
Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na:
- sprawdzeniu stanu podłoża - zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badań podłoża
- sprawdzeniu posadowienia rusztowania poprzez oględziny zewnętrzne
- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdzić wymiary zamontowanych rusztowań
z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek
- sprawdzeniu stężeń - przez oględziny zewnętrzne
- sprawdzeniu zakotwień - należy przeprowadzić próby wyrwania kotew
- sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczających - przez oględziny zewnętrzne
- sprawdzeniu komunikacji - przez oględziny zewnętrzne. Nośność wysięgników transportowych
należy sprawdzić pod obciążeniem 2,0 kN
- sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych - przez pomiar oporności
- sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych - przez oględziny zewnętrzne i pomiar
odległości
- sprawdzeniu zabezpieczeń rusztowań - przez oględziny zewnętrzne
W trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przeglądom:
a) przeglądy codzienne - dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie polegające na
sprawdzeniu czy:
- rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń
- rusztowanie jest prawidłowo zakotwione
- przewody elektryczne są dobrze zaizolowane i nie stykają się z konstrukcja rusztowania
- stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czystość,
zabezpieczenie przeciwpoślizgowe)
- nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania
b/ przeglądy dekadowe - powinny być wykonywane co 10 dni przez konserwatora urządzeń lub
majstra, kierownika budowy. Celem przeglądu dekadowego jest sprawdzenie, czy w całej konstrukcji
rusztowania nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne
warunki eksploatacji rusztowania.
c/ przeglądy doraźne, należy przeprowadzać po dłuższej niż 2 tygodnie przerwie w eksploatacji oraz
po każdej burzy o sile wiatru powyżej 6o w skali Beauforta (tj.12m/s). Powinny być dokonywane
komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty i inspektora nadzoru a wyniki przeglądów wpisane do
Dziennika Budowy.
Po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy dokonać kontroli
rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu. Demontaż należy wykonać
według zasad zawartych w instrukcji ( w żadnym wypadku nie wolno rozbieranych elementów
zrzucać z wysokości, lecz opuszczać wysięgnikiem) i uwag wynikających z kontroli stanu
technicznego rusztowania dokonanej przed demontażem.
Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich
elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Rusztowania zewnętrzne rurowe oblicza się w m2 ich powierzchni. Długość rusztowań należy
przyjmować wg długości ściany z doliczeniem szerokości rusztowania za każdy zarusztowany
wypukły narożnik budynku lub budowli.
Wysokość rusztowania przyjmuje się od poziomu podłoża, na którym są ustawione, do wysokości
1,5m ponad najwyższy pomost roboczy, lecz nie wyżej niż do górnej krawędzi ściany, gzymsu
wieńczącego lub tynku, okładziny itp. robót , jeżeli roboty na ścianie są wykonywane na niecałej jej
wysokości.
Pozostałe zasady przedmiarowania wg KNR 2-02 rozdział 16 Rusztowania. Założenia szczegółowe
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obioru robót podano w ST-00 „Część ogólna”.
8.1. Badania i odbiór rusztowań stojakowych z rur stalowych powinny obejmować:
- badania części składowych rusztowania
- badania gotowych rusztowań
8.2. Stwierdzenie zgodności elementów rusztowań z wymaganiami powinno obejmować
następujące badania:
- sprawdzenie jakości materiałów użytych do wykonania elementów rusztowania
- oględziny zewnętrzne elementów oraz sprawdzenie ich wymiarów
- sprawdzenie złączy
- inne podane w normie przedmiotowej
8.3. Odbiór rusztowań należy przeprowadzić po zakończeniu robót montażowych i powinien
obejmować sprawdzenie:
- wymagań ogólnych
- stanu podłoża
- posadowienia rusztowania
- wykonania złączy i stężeń
- zakotwień, pomostów roboczych i zabezpieczających

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST-00 „Część ogólna”.
Podstawa płatności ujęta jest w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry.
PN-M-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
PN-EN 74-1 U:2005 Rusztowania stojące metalowe robocze. Wymagania i procedury badań.
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SST-B05 ROBOTY MURARSKIE
KOD CPV CPV 45262500-6
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót murarskich w zadaniu o nazwie: Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego
Ośrodka Kultury w Racławiczkach przy ul. Opolskiej 20
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót murarskich.
W zakres tych robót wchodzą czynności ujęte w przedmiarze robót.
1.4. Określenia podstawowe
 Element murowy - jest to drobno lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do
ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych.
 Zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach
budowlanych do spajania elementów murowych.
 Wyroby pomocnicze - są to różnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane
w konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające tj.: kotwy, łączniki, wsporniki ,nadproża,
wzmocnienia ścian.
 Warstwa konstrukcyjna - część ściany oparta na fundamencie , przenosząca obciążenia własne muru,
obciążenia stropów i od zabudowy otworów i mocowanych elementów instalacyjnych oraz
wyposażenia.
 Warstwa izolacyjna - nałożona na warstwę konstrukcyjną i trwale z nią połączona powłoka lub
warstwa materiału , którego zadaniem jest przede wszystkim nadanie zdolności izolacyjnych murowi.
 Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej lub elementów instalacji i wyroby pomocnicze
w warstwie nośnej. Pozostałe określenia
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ogólnej specyfikacji technicznej ST-00 "Część ogólna".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Specyfikacją
Techniczną oraz Przedmiarami Robót, ST-00 "część ogólna" zawierającą ogólne wymagania
wykonania i odbioru robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.00
„Część ogólna”.
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:
 spełnienia tych samych właściwości technicznych,
 przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),
 uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru.
Uwaga: Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych
w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Wymagania szczegółowe dla materiałów Wszelkie
materiały do wykonania robót murowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
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polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego
stosowania w budownictwie. Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót murowych
powinny mieć:
 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
 Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

2.2. Wymagania szczegółowe
2.2.1. Zaprawa cementowo-wapienna
- stosować zaprawę o wytrzymałości Rz=5,0MPa,
- 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 cementowowapiennych 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.
2.2.2. Woda zarobowa do zaprawy
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.
2.2.3. Cegła pełna klasy 15 wg PN – B 12050 :1996
- wymiary l=250 mm, s=120 mm , h= 65 mm,
- masa 4,0 kg do 4,5 kg,
- powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej,
- dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 60 mm nie może przekraczać
dla cegły 10 % cegieł badanych, - nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16 %,
- wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa,
- gęstość pozorna 1,7 kg/dcm3 do 1,9 kg/dcm3,
- współczynnik przewodności cieplnej 0,52 W/ mK do 0,56 W/ Mk,
- odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15 0C – brak uszkodzeń po
badaniu,
- odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegłą puszczona 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 wymogu nie powinna być większa niż:
* 2 na 15 sprawdzanych cegieł
* 3 na 25 sprawdzanych cegieł
* 5 na 40 sprawdzanych cegieł
2.2.4. Siatka Rabitza
Siatki tkane Rabitza o oczkach kwadratowych lub prostokątnych, tkane według normy
BN90/5032, splotem płóciennym z drutu gołego żarzonego.
Parametry
• średnica drutu: 0,8 - 1,2 mm
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• oczka prostokątne: 10 x 16 mm i 10 x 20 mm
• oczka kwadratowe: 10 x 10 mm, 12 x 12 mm, 16 x 16 mm
• szerokość siatek: 500 - 1200 mm
2.2.5. Nadproża i podciągi stalowe.
Nadproża stalowe z profilu stalowego o wymiarach i przekroju zawartych w dokumentacji
projektowej spełniające wymagania normy PN-EN 845-2 ze stali węglowej posiadający
zaświadczenie o jakości zgodnie z PN-EN 45014 i PN-EN 10204 wg. zestawienia stali
w przedmiarze robót.
Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać przy użyciu farb:
a) Farba antykorozyjna, miniowa, czerwona tlenkowa, 60% wg PN-C-81917 lub dowolny
podkład antykorozyjny do gruntowania powierzchni stalowych. Atest PZH.
b) Farba( lub emalia) olejna nawierzchniowa spełniająca wymagania normy PN-C-81901 lub
emalia.
2.2.6. Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny
spełniać wymagania norm PN-EN 845.
Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadać:
- kotwy,
- listwy kotwiące,
- wieszaki i wsporniki, stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru
z innymi częściami konstrukcji lub budowli, takimi jak: ściany, stropy, belki i słupy.
Stal zbrojeniowa węglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spełniać
wymagania podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.
3.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do
wykonania robót objętych niniejszą ST.
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem:
− środkami transportu do przewozu materiałów,
− betoniarkami do przygotowania zapraw,
− sprzętem pomocniczym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 " Część ogólna"
4.2. Transport materiałów
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone
workowane
można
przewozić
dowolnymi
środkami
transportu
i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
Wyroby ceramiczne należy przewozić na paletach samochodami skrzyniowymi z zamontowaną
wciągarką.
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
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5.2. Roboty murowe
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytrasować położenie ścian. W okresie
zimowym roboty murowe zewnętrzne można prowadzić normalnymi sposobami wyłącznie do
temperatury 0°C. Przy spadku temperatury poniżej 0°C stosuje się specjalne metody
murowania. Elementy murowe (cegły, bloczki) powinny być wolne od zanieczyszczeń
i kurzu. Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości
spoin oraz z zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny być wznoszone możliwie
równomiernie na całej
długości. Przy murach wznoszonych niejednocześnie należy zostawiać strzępia zazębione
końcowe. 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. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki
działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian
głównych. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione
końcowe. Wiązanie bloczków w murze powinno zawierać przekrywanie spoin pionowych
dolnej warstwy bloczka przez bloczek warstwy górnej z przesunięciem bloczków obu warstw
względem siebie o ½ bloczka Elementy muru układane na zaprawie powinny być czyste
i wolne od kurzu. Przy murowaniu, zwłaszcza w okresie letnim, należy przed ułożeniem
w murze polewać elementy ceramiczne lub moczyć w wodzie. Wnęki i bruzdy instalacyjne
należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Mury grubości mniejszej niż
1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 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.
Spoiny poziome powinny być grub. 12 mm (max 17mm; min 10mm) Spoiny pionowe
powinny być grub. 10 mm (max 15mm; min 5mm).
5.3. Przemurowania
Zasady ogólne
- przy wzmacnianiu ścian, słupów i innych elementów budynku zachodzi przeważnie
konieczność wykonania robót zabezpieczających, mających na celu odciążenie
wzmacnianych elementów. W takich przypadkach dokumentacja projektowa powinna
określać rodzaj i sposób wykonania odpowiednich zabezpieczeń. Konieczność wykonania
robót zabezpieczających, poza sytuacjami specjalnymi, na ogół nie zachodzi, gdy:
wykonywane roboty wzmacniające nie zmieniają pracy układu konstrukcyjnego budynku
i nie powodują przeciążenia elementów konstrukcyjnych tego układu, wykonuje się wymianę
tylko niewielkiego fragmentu ściany murowanej, którego krótkotrwałe usunięcie nie osłabia
układu konstrukcyjnego oraz nie powoduje znacznych przeciążeń sąsiednich odcinków
ściany, wymienia się tylko fragment ściany, nad którym znajdują się elementy żelbetowe
(wieniec, belka itp.) lub stalowe, które przekazują obciążenie z wyższych kondygnacji na
sąsiednie jej elementy, nie powodując przeciążenia i zmiany układu konstrukcyjnego,
wymianę fragmentu wykonuje się w ścianie mało obciążonej, przy czym chwilowe usunięcie
jej części nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych naprężeń, stan techniczny nie
wymagających wzmocnienia lub wymiany pozostałych części ściany jest bardzo dobry. We
wszystkich pozostałych przypadkach należy bezwzględnie przed przystąpieniem do
wzmacniania ściany wykonać odciążenie wzmacnianego jej fragmentu. Odciążenie nie może
spowodować naruszenia stateczności budynku i jego poszczególnych elementów oraz
przeciążenia sąsiednich elementów. Czasem niezbędne jest przeprowadzenie sprawdzających
obliczeń obciążenia. Jako konstrukcję odciążającą stosuje się stemplowanie stropów od
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podłogi piwnicy na wszystkich kondygnacjach, na których wykonuje się przemurowanie
ścian, przy czym rzędy stempli muszą być ustawione w pionie. Stemplowanie rozpoczyna się
od ułożenia podwaliny z twardego drewna na której ustawia się stemple. Po stężeniu stempli
deskami układa się na stemplach oczep, a następnie pod każdym stemplem podbija się
równocześnie dwa kliny aż do dociśnięcia oczepu do stropu. W analogiczny sposób postępuje
się na każdej kondygnacji.
5.4. Montaż nadproży
W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej na otwory należy ułożyć nadproża.
Przed wbudowaniem, nadproża powinny zostać sprawdzone pod kątem występowania
jakichkolwiek uszkodzeń lub oznak zniszczenia. Montaż nadproży należy wykonać zgodnie
z normą PN-EN 845-2. Nadproża należy oprzeć na poduszce z zaprawy o grubości 10mm
i marce zgodnej z marką zaprawy do murowania. Nadproża należy wypoziomować
w kierunku podłużnym i poprzecznym. Minimalna głębokość oparcia końcowego nadproża
winna wynosić : dla nadproży stalowych nie mniej niż 20cm z każdej strony, a dla nadproży
betonowych 15cm.
5.5. Montaż podciągów i nadproży z belek stalowych
Każdy podciąg należy wykonać z jednego odcinka belki stalowej ( bez dodatkowych połączeń
spawanych na długości belki). Podciąg należy wypoziomować w kierunku podłużnym
i poprzecznym. Montaż belek stalowych należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 845-2 jak
dla nadproży stalowych.
Wypełnienie nadproży stalowych wykonać z cegły pełnej. W nadprożach stalowych
wykonywanych na budowie należy ponadto wykonać ściągi stalowe z pręta φ12mm co 50cm.
Nadproże należy zabezpieczyć siatką Rabitza, a jej oczka wypełnić zaprawą cementową.
Podciąg należy zabezpieczyć antykorozyjne zgodnie z PN-EN ISO 12944.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Bieżąca kontrola
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów
z wymogami prawa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
− dostaw materiałów,
− kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),
− grubość muru,
− wymiary otworów okiennych i drzwiowych,
− pionowość powierzchni i krawędzi,
− poziomość warstw cegieł,
− grubość spoin i ich wypełnienie,
− zgodność użycia materiałów z wymaganiami projektu,
− ocenę estetyki wykonanych robót.

6.2. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
− sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na wyrobie z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu, 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).
6.3. Zaprawy W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy
kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki
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odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 " Część ogólna"
7.2. Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi są:
m2 - wykonania ścian z materiałów ceramicznych (cegła, pustak)
m3 - uzupełnienia lub zamurowania otworów w ścianach
7.3. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w na placu budowy.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. „Część ogólna". Podstawę do odbioru
wykonania robót murowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej
Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych winny stanowić następujące dokumenty:
 dokumentacja techniczna,
 dziennik budowy,
 zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
 wyniki badań laboratoryjnych,
 ekspertyzy techniczne.
Zakończenie odbioru Odbiór robót murowych potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:
 ocenę wyników badań,
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI:

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Podstawa płatności ujęta zostanie w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

- PN-85/B-04500
- Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
- PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.
- PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.
- PN-88/B-3003 - Cement murarski 15.
- PN-88/B-3005 - Cement hutniczy 25.
- PN-86/B-30020 - Wapno
- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
- BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne.
- PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.
- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe.
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- PN-B-19701 ;1997 - Cementy powszechnego użytku.
- PN-ISO-9000 - (Seria 9000,9001,9002, 9003 i 9004) Normy
10.2 Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część A - zeszyt 3
„Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2005 rok.
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SST-B06 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE
KOD CPV 45223500-1
45262311-4
45262310-7
WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót konstrukcji betonowych i żelbetowych w zadaniu o nazwie: Rozbudowa z przebudową
budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Racławiczkach przy ul. Opolskiej 20
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i
żelbetowych:
• ścian konstrukcyjnych;
• podciągów,
• słupów
• wieńców
• stropów i stropodachów żelbetowych
• schodów żelbetowych wewnętrznych
• schodów żelbetowych zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych
• wszystkich innych nie wymienionych wyżej robot betonowych i żelbetowych jakie
występują przy realizacji umowy,
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione
w projekcie budowlanym i wykonawczym konstrukcji i architektury.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i
Ogólną Specyfikacją Techniczną.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów betonowych
i żelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie
roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich
zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego
realizacją umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego
realizacją umowy.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Szalowanie
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy II-III) i sklejki używane
przy deskowaniu oraz inne materiały do budowy szalunków.
2.2.2. Środek antyprzyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w
reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania.
2.2.3. Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający
kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze
zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach.
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2.3. Zbrojenie
2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa Zbrojenie główne, montażowe należy wykonać z żebrowanych
prętów zbrojeniowych ze stali A-0; A-III, BSt500S Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H93215, PN-84/B03264.
2.3.2. Materiały pomocnicze Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm
miękki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.
2.4. Składniki mieszanki betonowej B25;
2.4.1. Cement Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować
żadnych materiałów zamiennych: cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005,
cement portlandzki marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.
2.4.2. Woda Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.
2.4.3. Kruszywo
a) Założenia ogólne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 6,
z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje
chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów
powinna być mniejsza od 1 %.
b) Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny
przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.
c) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego
żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich
bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym
niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%.
d) Mrozoodporność kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.
2.4.4. Domieszki do betonu W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się
stosowanie domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub
przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji
betonu. Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki
powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie
wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano
domieszkę.

3.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaje sprzętu
używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport materiałów
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących
w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu
zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki
betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy użyciu samochodów - betoniarek. Użycie domieszek redukujących
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ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga
ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Szalunki
a) Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń
należy ograniczać do minimum.
b) Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże.
c) Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim
umieszczonych.
5.2.1. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań.
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami oraz wykonane
zgodnie z określonymi minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie
powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony
zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego
realizacją umowy.
5.3. Zbrojenie
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być
oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z
gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom.
5.3.2. Układanie stali zbrojeniowej
a) Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię oraz inne
zanieczyszczenia.
b) Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:
− zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach,
− należy stosować następującą otulinę betonową stali zbrojeniowej Cc=5cm,
c) Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na
rysunkach.
d) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera.
5.4. Betonowanie
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej
a) Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się
w pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.
b) Homologacja (atest).
Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć metrykę
dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami oraz wymaganiami stawianymi przez
zarządzającego realizacją umowy.
5.4.2. Układanie mieszanki betonowej
a) Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić
o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, i innych elementów
mających się znajdować w betonie.
b) Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi
w WTWO, rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
c) Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do
jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal
zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 300 mm.
d) Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń
wykonanych z aluminium.
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e) Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia.
f) Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane deskowania.
Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone prze: zarządzającego realizacją
umowy przed ułożeniem betonu.
5.4.3. Prace wykończeniowe
a) Wygładzanie powierzchni: − packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp.,
− wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej (dotyczy m.in. podjazdy dla
niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych),
− wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi.
b) Wykończenia płyt i podłóg:
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do
osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu
i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym.
Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień należy je natychmiast wypełnić świeżo
zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym.
c) Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych Betony po wykonaniu prac
wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku jego
wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem chemikaliów, środków
i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Kontrola jakości
robót polega na sprawdzeniu:
− szalunków,
− zbrojenia,
− cementu i kruszyw do betonu,
− receptury betonu,
− sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
− sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania,
− dokładności prac wykończeniowych,
− pielęgnacji betonu.
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z
projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola jakości betonów
Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz
urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały
wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą
dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa.

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:
− 1m3 dla kubatury konstrukcji betonowych,
− 1m2 dla płyty posadzki i podkładu betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót
polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych
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wbudowanej mieszanki betonowej. Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI:

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Podstawa płatności ujęta zostanie w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w
szczególności:
− PN-63/B-0625l - Roboty betonowe i żelbetowe
− PN-88/B-06250 - Beton zwykły
− PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
− PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
− PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
− PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
− PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie
− PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane
– PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie
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SST-B07 ROBOTY DEMONTAŻOWO - ROZBIÓRKOWE
Kod CPV 45111100- 9
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót w zadaniu o nazwie: Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Racławiczkach przy ul. Opolskiej 20
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
demontażowych i rozbiórkowych.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót rozbiórkowych:
- Rozbiórka i demontaż istniejących urządzeń i instalacji
- Zerwanie istniejących posadzek, okładzin posadzkowych, skucie części tynków wewnętrznych,
okładzin sufitowych;
- Demontaż okien i drzwi zgodnie z częścią rysunkową
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00 „Część ogólna”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Część ogólna”

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00
„Wymagania ogólne”
2.2. Prace przygotowawcze
- Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić
metodę rozbiórki, opracować harmonogram robót rozbiórkowych.
Należy wykonać prace zabezpieczające w postaci daszków ochronnych lub tym podobnych, oraz
zwrócić szczególną uwagę na przyległe do budynku łącze instalacji elektrycznej które także należy
zabezpieczyć.
- Należy rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz stopień
zniszczenia, aby można było dobrać właściwy sposób rozbiórki. Na podstawie oględzin ustala się
kolejność robót i sposoby ich wykonania.
- Dobór metody rozbiórki - metodę wykonywania prac dobrać w zależności od warunków i
rozmiarów rozbiórki oraz od tego czy materiał uzyskany w pracach rozbiórkowych ma być powtórnie
wykorzystany.
- Przy robotach rozbiórkowych na wysokości powyżej 4 m należy zabezpieczyć robotników
pasami.
Ogólnie metody rozbiórki dzieli się na:
1) ręczne,
2) mechaniczne ( młotami pneumatycznymi, piłami tarczowymi lub linowymi do
betonu , urządzeniami rozpierającymi itp. )
- Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi
mechanicznych. Gdy rezygnuje się z odzysku materiałów, rozbiórkę przeprowadza się przy użyciu
urządzeń i maszyn budowlanych.
Wyklucza się zastosowanie metody rozbiórki przy użyciu materiałów wybuchowych w w/w obiekcie
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3. SPRZĘT.
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Wywożony gruz, elementy konstrukcji
należy umieszczać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, zabezpieczone przed spadaniem,
przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem – w sposób nie zagrażający innym użytkownikom dróg.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wstęp
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty
5.2. Przebieg robót rozbiórkowych
Elementy wykończenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy zastosowaniu prostych
przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.
5.3. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu
oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy
pilnować, aby na teren rozbiórki nie wchodziły osoby postronne.
Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki ,a załogę zapoznać z nim
oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych.
5.4. Prace na wysokościach
Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz możliwość
przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem.
1) Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu
i wystających części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie
można gromadzić na stropach, pomostach i schodach.
2) Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi.
3) Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do
pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i przy pracy na wysokości powyżej 2 m nad
terenem lub pomostem rusztowania wyposażeni w pasy z liną długości do 3 m, którą przywiązuje się
do mocnej części ściany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do ściany.
Prace na wysokości powyżej 2 m
Przy pracach na: konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce
rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2m nad poziomem terenu
zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:
1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być
wykonywane prace, w tych ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów
konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa,
2) zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu
chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa
przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac
w podparciu - na słupach, masztach itp.),
3) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokości.
Powyższe wymagania dotyczą również prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach
i innych podwyższeniach, jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza balustradę
lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej
upadkiem z wysokości.
5.5. Zabronione jest m.in.:
- wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów (80 km/h),
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- zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki,
- obalanie ścian przez podcinanie lub podkopywanie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Zasady ogólne.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST-00 „Część ogólna”,
a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami.
6.2. Warunki szczegółowe.
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej
Specyfikacji, normach i instrukcjach .

7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych
robót zgodnie z dokumentacją i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki
obmiaru będą wpisane do Księgi obmiarów.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją w postaci przedmiarów oraz instrukcji
producentów wykorzystywanych materiałów , ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
1.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00„Część ogólna”.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8
z dnia 24.05.1981 r.)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I Budownictwo
ogólne. Arkady 1988 r.
Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy
robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów
budowlanych.(Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47.)
Rozporządzenie MP i PS z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp
(Dz.U. z 1997 r. Nr 10, poz. 47.)
Gilewicz A., Szymański M. T.: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych
w budownictwie. K.W.P. Bud-Ergon Sp. z o.o., Warszawa 1993.
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SST-B08
ROBOTY CIESIELSKIE – WYMIANA DREWNIANEJ
KONSTRUKCJI DACHU
Kod CPV 45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
Kod CPV 45432000-1 - Roboty ciesielskie
Kod CPV 45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem zmiany konstrukcji drewnianej dachu na podstawie
projektu wykonawczego w zadaniu o nazwie: Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka
Kultury w Racławiczkach przy ul. Opolskiej 20
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie i montaż konstrukcji z drewna występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:


Wykonanie i montaż konstrukcji dźwigarów dachowych z elementów drewnianych łączonych
na płytki kolczaste.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00 „Część ogólna”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Część ogólna”
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Część
ogólna”
2.2 Drewno konstrukcyjne.
Do produkcji kratownic dachowych hali, murłat, stężeń na dach łącznika stosować drewno
konstrukcyjne klasy minimum C24 o właściwościach mechanicznych odpowiadającym wymaganiom
PN-B-03150:2000 z późniejszymi zmianami.
Maksymalna wilgotność drewna i klinów w czasie produkcji nie powinna przekraczać 23%.
Wilgotność drewna powinna być określana zgodnie z normą EN 13183-2 za pomocą kalibrowanego
miernika elektrycznego.
Kratownice drewniane oraz pozostałe elementy konstrukcji drewnianej powinny być zabezpieczone
preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi. Preparaty powinny spełniać wymagania podane
w aprobatach technicznych. Elementy drewniane powinny być uodpornione na działanie korozji
biologicznej zabezpieczone metodą powierzchniową, przy użyciu środków dopuszczonych do obrotu
i stosowania na terenie E.U.
Elementy konstrukcji z drewna powinny być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we
wszystkich stadiach ich wykonania.
Ponadto drewno powinno spełniać podane niżej warunki:
 Krzywizna podłużna boków

do 4mm na długości 2m

 Krzywizna podłużna płaszczyzn

do 10mm na długości 2m

 Wichrowatość

do 1mm na szerokości 25mm i długości 2m
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 Krzywizna poprzeczna
do 2mm na 100mm płaszczyzny
Poziome i pionowe wymiary zewnętrzne elementu konstrukcyjnego nie powinny mieć odchyłek
większych niż:
 Przy wymiarach do 10m

20mm

 Przy wymiarach ponad 10m

2mm na 1m

Różnice między wymiarami elementów należących do tej samej partii wyrobów nie powinny
przekraczać 10mm.
Wygięcie konstrukcyjne w czasie produkcji nie powinno się różnić o więcej niż 25% od wygięcia
konstrukcyjnego określonego w projekcie.
Dla elementów łączonych na płytki kolczaste występowanie oblin w strefach złączy oraz w strefach
podpór jest niedopuszczalne.
Dopuszcza się natomiast występowanie sęków zrośniętych w strefie złączy pod warunkiem, że odgięte
ostrza płytki będą właściwie zagłębione w drewnie, bez powodowania widocznych odkształceń
łączników lub pęknięć drewna poza sękiem.
Jeśli w strefie zakotwienia występują sęki wypadające, otwór po sęku lub pęknięcie, liczba
efektywnych ostrzy płytki, z wyłączeniem ostrzy zagłębionych w sęki wypadające oraz znajdujących
się w otworach po sęku lub szczelinie, powinna odpowiadać liczbie przewidzianej w projekcie. Nie
dotyczy to pęknięć, które przechodzą nie więcej niż 50mm poza ostrza lub kolce płytki i są wywołane
ich wciskaniem.
2.3 Łaty.
Na łaty należy zastosować drewno iglaste o przekroju:
- 6cmx4cm
Odchyłki w rozstawie łat nie powinny przekraczać ±3mm.
Wilgotność drewna na łaty nie może być większa niż 23%.
Tolerancje wymiarowe dla łat drewnianych:
 dla grubości do 5cm:
w grubości:
+1mm i -1mm dla 20% ilości
w szerokości: +2mm i -1mm dla 20% ilości
Do przybijania łat należy zastosować gwoździe okrągłe o średnicy 4mm lub kwadratowym o boku
3,5mm i długości nie mniejszej niż 2,5 krotna grubość łat wg BN-70/5028-12.
Łaty powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną.
2.4 Płytki kolczaste.
Płytki kolczaste powinny spełniać wymagania podane w PrEN 14545 oraz odpowiadać łącznikom
przewidzianym w projekcie.
Płytki kolczaste GNA20 wykonane powinny być z blachy stalowej ocynkowanej obustronnie
o grubości 1mm, gatunku S250GD+Z, odpowiadające wymaganiom PN-EN 10147+A1:1997.
Długość kolców płytek 8,0mm. Powierzchnia spodnia płytek powinna być płaska, gładka, bez odgięć
(za wyjątkiem kolców), spękań i wklęśnięć. Kolce płytek powinny być odchylone pod kątem 90o (±4o)
od płaszczyzny blachy.
Dopuszczalne odchyłki długości i szerokości płytek kolczastych wynoszą ±1,0mm, a pozostałych
wymiarów ±0,1mm.
Jeżeli drewno zostało zabezpieczone przed korozją biologiczną i ogniem, stosowane środki
zabezpieczające powinny być dostosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia płytek.
Okucia stalowe i łączniki muszą być zabezpieczone przed korozją przez galwanizowanie lub
cynkowanie zanurzeniowe.
Płytki powinny być wyraźnie oznakowane w sposób pozwalający na identyfikację typu płytki,
producenta lub dostawcy.
Niewłaściwe położenie łącznika w węźle nie powinno przekraczać 10mm bez względu na
rozpatrywany kierunek. Różnica grubości łączonych elementów nie może przekraczać 1mm.
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Płytki powinny być usytuowane w węźle symetrycznie, po obu stronach łączonych elementów. Po obu
stronach węzła powinny znajdować się płytki tej samej wielkości.
Wystające elementy płytki należy zagłębiać w kierunku prostopadłym do płaszczyzny drewna, bez
odkształcenia płaszczyzny płytki. Szerokość szczeliny między powierzchnią drewna i wewnętrzną
płaszczyzną płytki nie powinna przekraczać 1mm, a szczelina nie powinna występować na
powierzchni większej niż 25% strefy zakotwienia w każdym z elementów.
Płytki kolczaste nie powinny wystawać poza zewnętrzne krawędzie elementu konstrukcyjnego. Dolna
krawędź płytek przewidzianych do umieszczenia nad podporami powinna się znajdować w odległości
co najmniej 3mm od dolnej krawędzi elementu stykającego się z podporą.
2.5 Złącza do drewna, kotwy i stężenia.
Złącza do drewna BMF powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej S250GD+Z275
zgodnie z normą EN 10326. Tolerancja wymiarów dla grubości blachy t < 3 mm zgodnie z EN 10143
i EN 10051 dla t > 3 mm z blachy S235JR zgodnie z normą EN 10025 (tolerancja wymiarów zgodnie
z EN 10051).
Gwoździe karbowane powinny być ocynkowane, o ocynku grubości 7µm ( co odpowiada 50 g/m2
powierzchni).
Każde złącze do drewna BMF powinno być cechowane. Ognioodporność materiału powyżej 30min.
Kotwy stalowe mocujące murłaty do wieńca powinny być ocynkowane.
2.6 Łączniki do drewna.
Łączniki stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, śrub,
wkrętów itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912.
Łączniki powinny być zabezpieczone przed korozją – w zależności od klasy użytkowania – zgodnie z
PN-B-03150:2000 oraz WTWiORB „Zabezpieczenia antykorozyjne”.
2.67 Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopochodnych.
Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną
powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach
technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych – ZUAT-15/VI.06/2002.
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny spełniać
wymagania podane w aprobatach technicznych.
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem korozji
chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych.
2.8 Pakowanie i przechowywanie.
Elementy drewniane nie powinny być pakowane w materiały nie przepuszczające powietrza. Każdy
element powinien być wyraźnie i trwale oznakowany, z podaniem następujących informacji:


Identyfikacja producenta



Identyfikacja zamówienia i partii



Odniesienie do normy

Ponadto na samym elemencie lub w dołączonej dokumentacji należy podać:


Rozmieszczenie stref podporowych oraz wszystkie miejsca, w których, zgodnie z projektem,
wymagane są usztywnienia wewnętrzne.

Znakowanie stref podporowych powinno być umieszczone na elemencie konstrukcyjnym, tak aby
mogło być wykorzystane przy jego ustawianiu.
Elementy konstrukcyjne powinny być oznaczone w widoczny sposób nie wpływający jednak na ich
estetykę po zamontowaniu w konstrukcji.
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Elementy z drewna powinny być przechowywane na podłożu utwardzonym, w miejscach
przewiewnych, zabezpieczonych przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych
i odizolowanych od gruntu, zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Producenta lub Projektanta
obiektu.
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach
w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników
atmosferycznych.
Elementy typu kratownice drewniane powinny być składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt
odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15o, lub w pozycji poziomej, na podkładkach, na
wysokości co najmniej 25cm od podłoża i takim rozstawie podkładek, aby nie powstały dodatkowe
odkształcenia.

3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Część ogólna”
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Część ogólna”
Elementy konstrukcyjne z drewna mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed odkształceniem i uszkodzeniem mechanicznym oraz przed
działaniem czynników atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Część ogólna”
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiaru, zgodnie z przyjętą osnową
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia pomiarów do określenia usytuowania
elementów konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu
z zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie
projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót. Montaż powinien być określony na
podstawie założeń projektowych, warunków placu budowy oraz zgodnie ze sztuką budowlaną
i zasadami BHP.
UWAGA: przed złożeniem zamówienia prefabrykowanej więźby dachowej należy wykonać
pomiar ścian szczytowych w celu ustalenia dokładnych wymiarów wiązarów kratownicowych.
W przypadku wystąpienia znaczących różnic należy powiadomić o tym powiadomić kierownika
budowy i projektanta.
5.1 Wykonanie konstrukcji dachu hali.
Złącza na płytki kolczaste powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-03150:2000 oraz wymaganiom
aprobat technicznych.
Wiązary drewniane kratowe na łączniki w postaci płytek kolczastych powinny odpowiadać PN-EN
1059.
Kratownice dachowe należy montować na murłacie zakotwionej w wieńcu żelbetowym.
Przed montażem kratownic należy sprawdzić wszystkie połączenia oraz naprawić ewentualne
niedociągnięcia.
W trakcie montażu kratownic, do czasu zamontowania stężeń i łat, konstrukcję należy stabilizować
łącząc kratownice deskami przybijanymi do pasów górnych i pasa dolnego kratownicy. Montaż można
przeprowadzać segmentami odpowiadającymi rozmieszczeniu elementów stężających.
Należy zadbać o to, aby między sąsiadującymi kratownicami co najmniej 75% łat zachowało ciągłość.
Zmontowane kratownice powinny być natychmiast usztywnione w sposób stały lub tymczasowy oraz
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.
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Konstrukcja dachowa powinna być stężona taśmą perforowaną BMF 40x2mm. Taśmę jako stężenie
pionowe należy mocować do górnych powierzchni pasów górnych i dolnych gwoździami
karbowanymi Ø4x40 w każdym dostępnym otworze z zachowaniem rozstawów normowych.
Końcówki taśmy należy zagiąć na powierzchnię boczną pasów i przybić dodatkowo gwoździami
Ø4x50.
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić ±1mm. Odchyłki poziome
usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych
i poprzecznych osnowy geodezyjnej, pokrywających się z osiami ścian lub słupów. Odchyłki poziome
na wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do układu
rzeczywistego.
Dopuszczalne odchyłki usytuowania kratownic powinny być nie większe niż:
±5mm na długości przęsła,
±2mm w osiach oraz w wysokości dźwigarów
Rozstawy osiowe kratownic nie powinny się różnić w stosunku do projektowanych o więcej niż
±10mm.
Do górnych pasów kratownic drewnianych należy mocować łaty drewniane. Osiowy rozstaw łat
powinien być podany w dokumentacji technicznej. Łaty powinny być zabezpieczone przed korozją
biologiczną. Odchyłki w rozstawie łat nie powinny przekroczyć 5mm.

Elementy więźby dachowej stykające się z murem powinny być zaimpregnowane
grzybobójczo oraz odizolowane papą.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Część ogólna”
Zgodność elementu konstrukcyjnego z wymaganiami normy PN-EN 14250 powinna być
wskazana przez:
 Wstępną ocenę produkowanych elementów,
 Zakładową kontrolę produkcji przeprowadzoną przez producenta, obejmującą ocenę
wyrobu.
Wyniki badań produkowanych elementów tzn. ich właściwości, których określenie poprzez
badanie jest wymagane (tzn. nośność i wymiary łączników, tolerancje itp.) należy poddać
badaniom, natomiast inne właściwości (obróbka, zabezpieczenia łączników przed korozją)
można poddać ocenie. Jeżeli producent konstrukcji kupuje łączniki, których zgodność
z PNEN 14545 jest udokumentowana, dalsze badania, mające na celu wykazanie zgodności
z niniejszą normą, nie są konieczne.
Należy, aby producent ustanowił, udokumentował i utrzymywał system zakładowej kontroli
produkcji w celu zapewnienia, że właściwości wyrobów wprowadzanych na rynek są zgodne
z deklarowanymi, oraz, że wyrób został wykonany zgodnie z projektem. System zakładowej
kontroli produkcji powinien polegać na procedurach, systematycznych inspekcjach
i badaniach oraz ewentualnie ocenach, a także na wykorzystaniu uzyskanych wyników do
kontroli surowców i innych dostarczanych wyrobów, wyposażenia, procesu produkcyjnego
i wyrobu.
Należy rejestrować wyniki inspekcji, badań lub ocen czynności, które podjęto w przypadku
uzyskania wartości lub kryteriów niezgodnych z wymaganiami.
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowania znakiem budowlanym B
lub CЄ.
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić
zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi
w projekcie i w ST.
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Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub z materiałów
drewnopochodnych powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U.
2004, nr 130, poz.1386).
7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 „Część ogólna”
Jednostkami obmiarowymi jest 1m3.
Do obliczenia należności przyjmuje się ilość (m3) zmontowanej konstrukcji drewnianej.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8.
Wszystkie roboty związane z montażem konstrukcji drewnianej podlegają zasadom odbioru robót
zanikających.
Podstawą kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji z drewna stanowią następujące dokumenty:


Projekt techniczny,



Dziennik budowy,



Dokumentacja powykonawcza,



Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
 pełną dokumentację powykonawczą,
 wszystkie protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,
 wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania,
 wykaz wszystkich niezgodności, które miały miejsce w trakcie wykonywania robót i działań
korekcyjnych związanych z tą sytuacją,
 pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Odbiór końcowy obejmuje następujące stwierdzenia:
a) Zgodności z dokumentacją techniczną – na podstawie porównania wyników badań
z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi
w projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami podanymi w ST.
b) Prawidłowość kształtu i wymiarów konstrukcji,
c) Prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych,
d) Prawidłowość wykonania złączy,
e) Prawidłowość zabezpieczenia konstrukcji,
f) Nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji.
Jeśli okaże się, że konstrukcja wykonana jest w sposób niezgodny z wymaganiami, roboty podlegają
odrębnemu postępowaniu i mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają
bezpieczeństwu konstrukcji, nie utrudniają warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania.
W pozostałych przypadkach zaleca się zlecenie ekspertyzy technicznej.
W odbiorze powinny brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu
budowlanego.
W protokole odbioru powinno się zawierać:
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 Podsumowanie wyników badań,
 Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi,
 Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
 Wnioski dotyczące dalszego postępowania.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
1.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00„Część ogólna”.
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m3. Cena obejmuje:


zakup i dostarczenie materiału,



rozładunek,



montaż zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 14250
Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczące
prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami
kolczastymi.
PN-82/D-94021
Tarcica
iglasta
konstrukcyjna
sortowana
metodami
wytrzymałościowymi.
Inne publikacje:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część A: Roboty ziemne,
konstrukcyjne i rozbiórkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB Wwa 2004,
AT-15-4057/2004
Aprobata techniczna ITB. Płytki kolczaste jednostronne typu GNA20 i
T150.
AT/99-05-0244
Aprobata techniczna ITB. Złącza ciesielskie stalowe BMF do drewna.
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SST-B09 KONSTRUKCJE STALOWE
KOD CPV 45262400-5
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
odbioru konstrukcji budowlanych stalowych w zadaniu o nazwie: Rozbudowa z przebudową
budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Racławiczkach przy ul. Opolskiej 20
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest 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
przewidzianych w zakresie. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem
i wykończeniem robót.
1.3. Zakres robót objętych ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1
W zakres tych robót wchodzą:


Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej klatki schodowej

 Wykonanie nadproży stalowych
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00 „Część ogólna”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Część ogólna”
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:
2.1. Konstrukcje stalowe
 prefabrykaty konstrukcji stalowych obiektu: ramy stalowe: słupy z dwuteowników
walcowanych, rygle ramy: blachownice, stężenia, zabezpieczone antykorozyjnie i ogniowe
R30, stal konstrukcyjna S355
 belki nadprożowe stalowe dwuteowe, stal konstrukcyjna
 łączniki, profile montażowe, śruby, marki, materiały pomocnicze
2.1.1. Wymagania dla stali dostarczonej na budowę:
Wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,
 Powinna spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych:
- Dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999
- Dla blach żeberkowych wg PN-73/H-92127
- Dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003
- Dla kątowników równoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000
- Dla ceowników wg PN73/H-93460.03

3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania odnośnie sprzętu podano w ST-00. „Część ogólna”.
Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montażu obowiązani są
do przedstawienia Inżynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji
robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru
Technicznego.

4. TRANSPORT.
4.1.
Transport i składowanie konstrukcji i wyrobów gotowych
Elementy przed wysyłką z wytwórni powinny być protokolarnie odebrane przez zamawiającego
w obecności wykonawcy montażu. Elementy powinny być wysyłane w kolejności uzgodnionej
z wykonawcą montażu i zabezpieczone na czas transportu i składowania. Do wyładunku elementów
lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników i przyciągarek szczękowych, a do
cięższych niż 1 Mg dźwigów. Przeciąganie niezabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu
jest niedopuszczalne. Elementy ciężkie, długie i wiotkie, należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu
ze środka transportowego na składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesia
i usztywnić w celu ochrony przed odkształceniem. Elementy należy układać na składowisku
w kolejności odwrotnej w stosunku do kolejności montażu. Elementy należy układać w sposób
umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny być w miarę
możności składane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Montaż konstrukcji stalowych
5.1.1. Montaż konstrukcji i elementów stalowych drobnowymiarowych
a) Warunki ogólne
Montaż wykonać wg projektu montażu, zgodnego z wymaganiami obowiązujących PN i PN-IEC
i zaakceptowanego przez Inżyniera.
Fundamenty, śruby kotwiące i inne podpory konstrukcji powinny być przygotowane odpowiednio do
połączenia z konstrukcją lub elementem przed rozpoczęciem montażu. Wymiary kielichów i gniazd do
zamocowania elementów konstrukcji powinny umożliwiać regulację położenia tych elementów oraz
ich zamocowanie montażowe i stałe. Przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień śrub i ścianek
zagłębień kielichowych powinna osiągnąć wartość odpowiednią do bezpiecznego przenoszenia
obciążeń montażowych. Podpory konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie
zapewniającym przekazywanie obciążeń. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji
nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona.
Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego użytku, powinny odpowiadać
wymaganiom BN-70/9080-02.
b) Warunki szczególne
Montaż na kotwy wklejane
 elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w podłożu,
 po ustaleniu lokalizacji kotew wykonać metodą wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu
stosowanej kotwy,
 typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inspektora Nadzoru,
kotwy muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty na znak „B",
 po zagruntowaniu gniazd środkiem poprawiającym przyczepność osadzić kotwy na
niekurczliwej płynnej zaprawie na bazie cementu o wysokich właściwościach
mechanicznych.
Montaż na śruby fundamentowe
 elementy
należy
montować
po
okresie
dojrzewania
betonu
w
stopach
fundamentowych, na śruby fundamentowe,
 roboty montażowe wykonać zgodnie z wytycznymi WTWO dla konstrukcji stalowych wg
PN-B-06200.
Montaż metodą spawania
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roboty montażowe wykonać zgodnie z wytycznymi PN-B-06200.

Roboty antykorozyjne i pożarowe
 powłoki malarskie wykonać zgodnie z wytycznymi producenta farb. Stosować farby
pęczniejące spełniające odporność ogniową R30.
 przygotowanie powierzchni wykonać zgodnie z PN-H-97052,
 ocenę grubości powłok wykonać zgodnie z PN-C-81515 i PN-H-04623, powłoki malarskie
wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta farb.
5.1.2. Montaż konstrukcji budowlanych stalowych
a)

Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu
z zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie
projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót. Projekt montażu powinien sporządzić
wykonawca i przekazać go do akceptacji przez kierownika budowy.

b) Przed rozpoczęciem montażu na placu budowy powinny być spełnione wszystkie niezbędne
warunki określone w specyfikacji technicznej i w projekcie montażu.
c) W projekcie montażu należy określić założenia niezbędne do
metody montażu, a w szczególności:
-

ustalenia bezpiecznej

kolejność montażu,
sposób zapewnienia stateczności konstrukcji podczas montażu i po jego ukończeniu,
stężenia i podpory montażowe oraz warunki ich usunięcia,
stężenia z blachy fałdowanej zabezpieczające elementy przed zwichrzeniem
lub zapewniające stateczność konstrukcji,
podniesienia wykonawcze warsztatowe i montażowe,
terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych,
inne czynniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji podczas
montażu.

Projekt montażu powinien zapewniać stateczność konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia
robót.
d) Podpory konstrukcji:
• Fundamenty, śruby kotwiące i inne podpory konstrukcji powinny być przygotowane
odpowiednio do połączenia z konstrukcją przed rozpoczęciem montażu.
•Wymiary kielichów i gniazd do zamocowania elementów konstrukcji powinny umożliwiać regulację
położenia tych elementów oraz ich zamocowanie montażowe i stałe.
•Przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień, śrub i ścianek zagłębień
kielichowych
powinna osiągnąć wartość odpowiednią do bezpiecznego przenoszenia obciążeń montażowych.
•Podpory konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym
przekazywanie obciążeń.
•Bezpośrednio przed wykonaniem podlewki należy oczyścić przestrzeń do wypełniania pod
blachą podstawy.
• Zaprawę należy przed użyciem wymieszać i stosować odpowiednio do konsystencji
w stanie ciekłym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzeń pod
blachą podstawy została całkowicie wypełniona.
e)
Zakotwienia śrubowe:
• Śruby i elementy kotwiące należy przez zabetonowaniem osadzić trwale w prawidłowym położeniu
za pomocą szablonów.
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• Średnica studzienki na śrubę kotwiącą mechanicznie podczas montażu do elementu
zabetonowanego w fundamencie
powinna umożliwiać swobodny montaż kotwi. Głębokość
studzienki powinna być większa o 150 mm od głębokości zakotwienia. Studzienki należy
zabezpieczyć przed zamarznięciem wody.
• Aby umożliwić regulację położenia śruby, średnica studzienki lub gniazda wokół górnej części
śruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosić nie mniej niż 75 mm lub trzykrotna średnica
śruby.
• Przy zakotwieniach na śruby zabetonowane do powierzchni fundamentu należy przewidzieć
odpowiednią regulację w
otworach powiększonych w blasze podstawy.
f) Prace montażowe:
• Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie
z
oznaczeniami
przyjętymi na rysunkach montażowych. Transport i składowanie elementów należy wykonywać
w
sposób
zabezpieczający
je
przed uszkodzeniami. Łączniki
i elementy złączne
powinny być odpowiednio opakowane,
oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.
•Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być
uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości.
•W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność
przenoszenia sił wywołanych
wpływami atmosferycznymi oraz
obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami.
•Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona
lub trwale odkształcona.
•Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków
i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części.
•Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali o takich
samych własnościach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przez
wypadnięciem.
•W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać
2 mm, a w styku sprężanym 1 mm. Stosowane przekładki nie powinny być cieńsze niż 2 mm.
g) Tolerancje usytuowania podpór:
• Odchyłki osi podpór powinny być mierzone w odniesieniu do ustalonej na poziomie fundamentów
siatki słupów wg PN-ISO 4464.
• Odchylenie od właściwego położenia punktu centralnego grupy śrub kotwiących nie powinno być
większe niż ± 6 mm.
• Dopuszczalna odchyłka położenia śruby w grupie śrub kotwiących mierzona jest w odniesieniu do
punktu centralnego grupy śrub.
•Dopuszczalne pochylenie osi śruby kotwiącej w stosunku do wymaganego kierunku wynosi 1 mm
na 20 mm.
h) Tolerancje montażu:
• Osie słupów na poziomie stóp powinny być usytuowane z dokładnością ± 5 mm.
• Spód podstawy słupa powinien być usytuowany z dokładnością ± 5 mm w stosunku do wymaganego
poziomu.
•Poziom belek należy mierzyć od rzeczywistego poziomu stropu.
•Dopuszczalna odchyłka w środku rozpiętości zmontowanej belki w płaszczyźnie pionowej lub
poziomej wynosi 1/750 rozpiętości,
lecz nie mniej niż 3 mm. Odchyłkę należy mierzyć od
linii
prostej lub kształtu projektowanego po uwzględnieniu strzałki ugięcia.
• Wzajemne boczne przesunięcie pasów w środku rozpiętości belki nie powinno być większe niż max
[1/100 h, 10 mm], gdzie h - wysokość belki.

59

•Dopuszczalna odchyłka końca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia
wynosi 1/300 długości belki.
•W połączeniach śrubowych doczołowych, w których wymagany jest docisk na całej powierzchni
styku szczeliny w styku blach czołowych po dokręceniu śrub nie powinny być większe niż 1 mm.
i) Ochrona przed korozją i pożarem:
• Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej powinna być oczyszczona
według wymagań projektowych nie mniej niż do drugiego stopnia czystości wg PN-H-97051
(PN-70/H-97051) przy zachowaniu odpowiedniej chropowatości.
• Przed metalizacją natryskową powinno być stosowane piaskowanie.
• Powierzchnie elementów przeznaczonych do styku z betonem powinny być oczyszczone do
stopnia czystości wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane, jeżeli w
projekcie nie podano inaczej.
Malowanie konstrukcji wykonać zgodnie z normą PN 86/B-01806 Farbami do zabezpieczeń
antykorozyjnych:
• Powłoki metalowe powinny spełniać wymagania PN-EN-22063.
• Farby i grubość powłok należy dobrać zgodnie z zalecaniami wybranego producenta tak by spełniały
odporność ogniową R30

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu
podano w S-00. “Część ogólna".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, niezależnie
od działań kontrolnych Inżyniera.
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.
6.2. Kontrola konstrukcji stalowych
 Spoiny pachwinowe kontrolowane zgrubnie,
 Spoiny czołowe kontrolowane defektoskopowo, przy czym klasa wadliwości złącza wg PN87/M-69722
 Styki warsztatowe przekrojów dwuteowych w jednej płaszczyźnie (pasy, środnik)
 W przypadku pojawienia się wad w spoinie obowiązują powtórne badania.
 Blachy czołowe powinny być sprawdzone czy nie mają rozwarstwień
6.3 Odbiór końcowy
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i
badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem
i wymaganiami. W szczególności powinny być sprawdzone:
podpory konstrukcji,
odchyłki geometryczne układu,
jakość materiałów i spoin,
stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych,
stan i kompletność połączeń,
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6.4 Pomiary kontrolne
•
Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za
pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania wymaganych
tolerancji montażu.
• Przed rozpoczęciem montażu należy operat geodezyjny określający usytuowanie
i
rzędne
wysokościowe wszystkich podpór konstrukcji oraz oznaczyć na podporach ustalone pozycje
montażowe słupów.
• Dokładność położenia elementów konstrukcji podczas montażu może być określana pod
obciążeniem ciężarem własnym, jeżeli w projekcie nie podano inaczej.
Przemieszczenia od
obciążenia użytkowego, jeśli mają znaczenie, powinny być podane w projekcie.
• Tolerancja montażu powinny być określane w odniesieniu od środków przekrojów na końcach lub
osi środkowych na górnym lub zewnętrznym licu elementów z uwzględnieniem istotnego wpływu
temperatury

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 „Część ogólna”

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji
w tonach [t] oraz ilość gotowych elementów stalowych w sztukach [szt].
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Część ogólna”.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)
SST dały pozytywny wynik. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
1.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00„Część ogólna”.
Cena obejmuje:


Zakup materiału i wykonanie elementów wysyłkowych w warunkach warsztatowych,



Dostarczenie elementów i rozładunek,



Montaż zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją.



Przeprowadzenie wymaganych pomiarów

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania
i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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SST-B10 ROBOTY DEKARSKIE
KOD CPV 45261210-9
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
odtworzenia pokrycia dachu krytego dachówką, wykonaniu stropodachu płaskiego oraz montażu
obróbek blacharskich w zadaniu o nazwie:. Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka
Kultury w Racławiczkach przy ul. Opolskiej 20.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót
przewidzianych w zakresie. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem
i wykończeniem robót.
1.3. Zakres robót objętych ST

W ramach prac należy wykonać wszystkie prace dekarskie związane z inwestycją m.in:
- ułożenie dachówki
- ułożenie pokrycia dachu płaskiego z membrany EPDM
- montaż obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk
- wymiana i montaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej,
- przemurowanie kominów
- utylizacja odpadów.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00 „Część ogólna”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Część ogólna”
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm. Do
wykonania pokrycia dachu z dachówki, wykonania pokrycia dachu płaskiego i montażu
obróbek blacharskich winny być użyte następujące materiały:
- dachówka
- membrana EPDM ułożona na warstwie spadkowej z wełny mineralnej
- blacha tytan-cynk do obróbek blacharskich
- rynny i rury spustowe z blachy tytan cynk
- pozostałe elementy odwodnienia m.in. wpusty dachowe i przelewy awaryjne
3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Część ogólna”
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.
Materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego, do transportu pionowego
należy użyć żurawia przenośnego oraz transportu przewidzianego do tych robót
i wyszczególnionego w poszczególnych pozycjach przedmiarowych.
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5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Należy zapewnić
bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca
(strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót
budowlanych. Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie
niższej niż +5°C Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego
oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub
śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić
łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru.
- wykonanie odpowiedniej izolacji pokrycia dachowego z folii wiatrowej na kontrłatach
- wykonanie ołacenia dachu
- ułożenie dachówki
- ułożenie membrany dachowej na warstwie spadkowej z wełny mineralnej
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynk
- montaż rynien i rur spustowych
Przedmiot zamówienia szczegółowo określa przedmiar robót. Przed przystąpieniem do układania
dachówki powinny być wykonane obróbki blacharskie na okapach, przy murach ogniowych
i kominach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachu, z możliwością
zastosowania tzw. fartuchów blaszanych od strony okapu. Krycie dachówką powinno być wykonane
zgodnie z instrukcją producenta wyrobu. Pokrycia z folii dachowej należy wykonywać zgodnie
z wymaganiami polskich norm i wymaganiami producenta. Kładąc folię dachową należy stosować się
do następujących zaleceń:
a) folię dachową należy rozwijać nadrukiem do góry i układać równolegle do okapu, lekko naciągając
b) dolny brzeg folii powinien kończyć się na blasze okapowej
c) folię należy przybić do krokwi gwoździami
d) na folię należy przybić kontrłaty i łaty.
e) następne pasy folii należy rozwijać z zakładem 10-15 cm
f) powyżej każdego otworu (kominy, okna dachowe) należy wykonać rynnę z dodatkowego arkusza
folii. Arkusz należy włożyć pod najbliższy od góry zakład między pasami, a dolną krawędź zawinąć
ku górze i przybić na łatę nad przeszkodą. Rynienkę uformować ze spadkiem na zewnątrz przeszkody.
g) Przy elementach wychodzących ponad dach, folię należy wywinąć ku górze i umocować do
wystającego elementu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 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 powinna obejmować:
- sprawdzenie ułożenia i szczelności membrany EPDM
- należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne
- sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności
- badanie należy przeprowadzać głównie w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody
(np. koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami, itp.).
Badanie należy przeprowadzić bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym. Sprawdzenie
to można również wykonać przez poddanie wybranych miejsc działaniu strumienia wody
przez okres nie krótszy niż 15 min. i obserwowanie, czy spływająca woda nie zatrzymuje się
na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. Zauważone
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usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawę po wyschnięciu
pokrycia.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia z dachówki polega na oględzinach
i stwierdzeniu niewystępowania takich wad, jak: dziury, pęknięcia,. Miejsce nasuwające
wątpliwości należy dodatkowo badać
- Kontrolę wykonania obróbek blacharskich przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej (ich
szczelność, jakość połączeń, sposób mocowania do konstrukcji)
- Kontrola zamontowania rynien (sprawdzenie spadków, uszczelnień elementów składowych,
prawidłowości mocowania rynhaków)
- Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową
- Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 „Część ogólna”

Jednostkami obmiarowymi są:
1 m2 połaci dachowej,
1 m2 obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Odbioru robót dekarskich należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlanych Część I –Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa
1977 wyd.II.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie
wykonywania robót,
- Dziennik budowy,
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupełnienia).
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
1.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00„Część ogólna”.
Cena obejmuje:


zakup i dostarczenie materiału,



rozładunek,



montaż zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu.
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PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania
i badania.
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SST-B11 ŚCIANY FASADOWE ALUMINIOWO-SZKLANE O KONSTRUKCJI
SŁUPOWO-RYGLOWEJ WRAZ Z DRZWIAMI ZEWNĘTRZNYMI
KOD CPV 45421000-4
1. WSTĘP
1.1. Przemiot ST
W niniejszej specyfikacji omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z montażem ścian aluminiowo-szklanych o konstrukcji słupowo-ryglowej wraz z drzwiami
zewnętrznymi dla zadania o nazwie: Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Racławiczkach przy ul. Opolskiej 20.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót
przewidzianych w zakresie. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem
i wykończeniem robót.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu ścian fasadowych aluminiowo-szklanych o konstrukcji słupowo-ryglowej wraz z
drzwiami zewnętrznymi.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00 „Część ogólna”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Część ogólna”
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
2.1. Ściany fasadowe aluminiowe
System ścian fasadowych składa się z pionowych słupów i poziomych rygli połączonych ze
sobą za pomocą trzpieni wykonanych ze stali nierdzewnej.
Kształt słupów i rygli pozwala budować estetyczne fasady z widocznymi wąskimi liniami podziału,
zapewniając jednocześnie trwałość i wytrzymałość konstrukcji. Kształty profili umożliwiają taki
dobór profili słupów i rygli, który daje efekt zlicowania powierzchni słupów i rygli od strony
wewnętrznej fasady. Dzięki temu zabudowa przeszklenia może stanowić jednolitą w widoku
kratownicę. Ułatwia to jednocześnie estetyczne i dokładne połączenia z innymi elementami
zabudowy: ściankami wewnętrznymi i podwieszanymi sufitami.
Zastosowanie ciągłej przekładki termicznej wykonanej z izolującego materiału HPVC oraz
profilowanych uszczelek przyszybowych z EPDM pozwala na uzyskanie odpowiedniej klasy
izolacyjności cieplnej i ogranicza do minimum zjawisko wykraplania się pary wodnej na elementach
aluminiowych.
2.2. Okucia, akcesoria, automatyka drzwiowa.
Wszystkie elementy winny być wykonane w stanie kompletnie okutym, tzn. należy uwzględnić
wszystkie okucia niezbędne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie
i w szczegółach wymienione w tekstach przetargowych. Okuciom stawia się najwyższe wymagania.
Dlatego też poszczególne detale należy przewidzieć w wykonaniu aluminiowym (malowane
proszkowo lub anodowane) lub ze stali szlachetnej, a wszystkie śruby tylko ze stali szlachetnej.
Wszystkie niewidoczne części należy wykonać jako zabezpieczone przed korozją (ocynkowanie, stal
szlachetna, aluminium bądź inna metoda). W przypadku wątpliwości okucia powinny odpowiadać
jakości i standardowi ukuć zainstalowanych obecnie na budynku. Wszystkie drzwi przystosować do
zamków i okuć już w budynku istniejących. Należy wykonać odboje podłogowe lub ścienne dla
wszystkich drzwi. Elementy okuć i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.)
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muszą być dostarczone jako grupami ujednolicone i pochodzące od jednego producenta. Oznacza to,
iż np. wszystkie klamki muszą pochodzić od jednego producenta. Samozamykacze muszą być dobrane
odpowiednio do wielkości skrzydeł, ciężaru drzwi, umieszczenia drzwi na drogach ewakuacyjnych
oraz wymagań p.poż. (tam gdzie występują).
2.3. Składowanie materiałów
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych

3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Część ogólna”
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane 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.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.00 „Część ogólna”.
5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót
5.2.1. Prace montażowe
Zakres prac montażowych obejmuje całość prac wynikających z dokumentacji technicznej a w tym:
• montaż konstrukcji stalowych wsporczych
• montaż elementów aluminiowych
• połączenia i zaizolowanie połączeń elementów z resztą budynku tj. wszystkie wewnętrzne i
zewnętrzne obróbki
• inne prace związane z koordynacją między branżami,
•czyszczenie końcowe
5.2.2. Sposób wykonywania prac:
• elementy aluminiowe, muszą być odseparowane od siebie w celu uniknięcia korozji
elektrostatycznej;
• z najwyższą starannością należy wykonywać uszczelnienia pomiędzy montowanymi elementami a
innymi częściami budynku oraz w szczelinach dylatacyjnych;
• na zamontowanych elementach należy utrzymywać folie zabezpieczające przed uszkodzeniami i
zabrudzeniami, aż do odbioru końcowego;
• tam gdzie jest to możliwe, należy utrzymać materiały zabezpieczające szkło i profile przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem aż do końcowego czyszczenia.
• wszystkie profile na czas prowadzenia prac muszą być zabezpieczone foliami ochronnymi.
• należy na bieżąco informować Inspektora Nadzoru o defektach, uszkodzeniach i brakach materiałów;
• różnice kształtu i koloru w sąsiadujących elementach tej samej ściany nie będą akceptowane.
5.3 Wytyczne do montażu ścian aluminiowo szklanej o konstrukcji słupowo-ryglowej
• Lekka ściana aluminiowo-szklana o konstrukcji słupowo – ryglowej jest stosowana jako zewnętrzna
osłona budynku przed czynnikami atmosferycznymi. Masa zawiera się zazwyczaj w przedziale 50 –
150 kg/m2 . Nie przenosi obciążeń działających w płaszczyźnie ściany, za wyjątkiem ciężaru
własnego - nie uczestniczy w przekazywaniu obciążeń przez elementy konstrukcyjne budynku, ale jest
do nich mocowana.
• Ogólne zasady montażu: Montaż słupów i rygli wykonuje się nakładkowo

67

- montując rygiel częściowo wysunięty przed profil słupa (rygiel jest podfrezowany). Takie
mocowanie umożliwia odprowadzanie z rygla do słupa nagromadzonej wody, bez przerywania
komory drenażowej profilu słupa. Uszczelnienie kanałów drenażowych jest realizowane za pomocą
uszczelek EPDM, które zapewniają szczelność zarówno na słupie jak i ryglu bez użycia dodatkowo
silikonu. Rygle są mocowane do słupa za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej i/lub łączników
aluminiowych i/lub łączników ze stali nierdzewnej (tzw. szpilek). Różnica w poziomach rygiel - słup
jest kompensowana przez użycie uszczelek o różnych grubościach. Uszczelki podszybowe słupa
i rygla tworzą jedną płaszczyznę przylegania.
•Mocowanie do konstrukcji budynku Ustalenie schematu statycznego, rozplanowanie zakotwienia,
położenie konstrukcji aluminiowej względem elementów konstrukcyjnych budynku, jest bardzo ważne
mając na względzie zapewnienie odpowiedniej infiltracji powietrza, szczelności na wodę opadową,
izolacyjności termicznej i akustycznej lekkiej ściany osłonowej MC-Wall Ściana osłonowa jest
mocowana do konstrukcji budynku przy pomocy podpór. Ilość, rozmieszczenie i rodzaj podpór należy
tak dobrać, aby siły działające na ścianę osłonową były przenoszone na konstrukcję nośną budynku.
Siłami tymi mogą być: obciążenie wywołane działaniem wiatru (parcie i ssanie), obciążenie ciężarem
własnym, obciążenie wypełnieniem, obciążenia dodatkowe od osłon przeciwsłonecznych, urządzeń
klimatyzacyjnych, pomostów dla służb technicznych itp. Podpory nie mogą pod żadnym warunkiem
przenosić na ścianę osłonową obciążeń z konstrukcji budynku. Podpory lub inne mocowania muszą
być rozmieszczone w taki sposób, aby konstrukcja nie była obciążana dodatkowo obciążeniami
pochodzącymi z otaczających konstrukcji, lub żeby nie uległa deformacji. Należy uwzględnić zmiany
długości profili będące rezultatem zmian temperatury i zapewnić ich kompensację. Dopuszczalne
tolerancje pracy konstrukcji budynku muszą być kompensowane przez samą konstrukcję aluminiową
i kompensację na podporach bez pogorszenia szczelności na wodę opadową i infiltrację powietrza.
Mocowanie konstrukcji musi zapewnić możliwość regulacji dla właściwego ustawienia podczas
montażu. Mocowania w żadnym wypadku nie mogą utrudniać działania ruchomych części i okuć.
Ruchy wynikające z pracy konstrukcji ściany osłonowej nie mogą wywoływać dźwięków
spowodowanych niewłaściwym mocowaniem. Wszystkie podpory, jeśli nie są z aluminium lub stali
nierdzewnej powinny być odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie i nie mogą być agresywne dla
aluminium. Wsporniki (okucia słupów) mocowane są do elementów konstrukcyjnych budynku
(stropy, podciągi, fundamenty) za pomocą śrub rozporowych, wklejanych, bądź innych elementów
odpowiednich dla danego rodzaju konstrukcji. Wsporniki posiadają otwory podłużne umożliwiające
dokładne ustawienie słupów względem siebie i konstrukcji nośnej. Tolerancje muszą być ograniczone
do absolutnego minimum (maks. różnica to 1 lub 2 mm w porównaniu z wymiarem nominalnym).
Konstrukcja nośna ściany osłonowej nie może wywierać dynamicznych ani statycznych obciążeń na
szyby. Maksymalne ugięcie od obciążeń wiatrowych nie może przekroczyć 1/300 rozstawu pomiędzy
podporami profilu i nie może być większe niż 15mm. Maksymalne ugięcie poprzeczki od ciężaru
wypełnienia wynosi 3mm.
- wewnętrzna uszczelka musi zapewniać szczelność na infiltrację powietrza; - zewnętrzna uszczelka
musi zminimalizować przedostawanie się wody opadowej do komory szklenia zaś uszczelki powinny
zachodzić na siebie w narożach w celu uniknięcia nieszczelności; - zachodzenie szyby za profile
aluminiowe w ścianie osłonowej powinno wynosić 15 mm.
• Odprowadzenie wody i dekompresja W przypadku wykonywania drenaży lub dekompresji należy
zwracać szczególna uwagę na ewentualną wodę, która przedostanie się do wnętrza konstrukcji
– musi ona być w sposób kontrolowany wyprowadzana na zewnątrz, czego zasadniczym warunkiem
jest to, aby ciśnienie w komorach profili było takie same jak zewnętrzne ciśnienie atmosferyczne.
Każdy rygiel musi posiadać otwory drenażowe:
- 1 na środku rygla w przypadku długość rygla jest mniejsza niż 1000mm.
- 2 otwory w przypadku, gdy długość rygla przekracza 1000mm maks. odległość pomiędzy otworami
nie może być większa niż 500mm, odległość od naroży 100mm.
- Minimalna powierzchnia otworu drenażowego wynosi 50 mm2,
- Otwory drenażowe zawsze muszą być usytuowane w najniższym punkcie komory - Dla okien
otwory drenażowe powinny być rozmieszczone maksimum 250 mm od naroży.
- Dla okien o szerokości poniżej 1000 mm konieczne jest wykonanie minimum 2 otworów
drenażowych
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- Dla okien o szerokości do 1500 mm konieczne jest wykonanie 3 otworów drenażowych. Dodatkowy otwór drenażowy powinien być wykonywany co każde 500 mm
- W górnej części skrzydła, po jego obu stronach należy wykonać po 1 otworze dekompresyjnym o
średnicy min. 5mm. Wykonanie otworów dekompresyjnych zapewnia równomierny rozkład ciśnienia
w komorze mocowania szkła Szklenie za pomocą uszczelek z EPDM. Zastosowany tu system szklenia
jest tzw. systemem wyrównanego ciśnienia. Umożliwia to odprowadzenie wody opadowej, która
dostała się do wnętrza konstrukcji. Woda, która dostaje się komory profili musi być w sposób
kontrolowany odprowadzana poprzez komory słupów lub otwory drenażowe wykonane w listwach
dociskowych i maskujących rygli. Woda, która znajdzie się w kanałach drenażowych słupów
odprowadzana jest na zewnątrz poprzez specjalne elementy odprowadzające wodę (np.ACMC640 lub
równoważny ). Możliwa też jest specjalna obróbka dolna słupa – podcięcie tylnej ściany i
wprowadzenie obróbki blacharskiej wraz z fartuchem EPDM. • Mocowanie szyb Szyby nie mogą
mieć bezpośredniego kontaktu z aluminium tylko poprzez uszczelki i podpórki pod szkło. W
przypadku szyb zespolonych obie tafle szkła muszą być równo podparte. Podkładki pod szyby ułożone
na podpórkach powinny przenosić ciężar szkła na profile a ich odległość od naroży powinna wynosić
0.25 do 0.1 szerokości szyby (co najmniej 100mm), gdzie punktem odniesienia jest środek podkładki
aluminiowej. Listwy dociskowe są montowane po zainstalowaniu szyb. W celu zapewnienia
właściwej szczelności są one przykręcane wkrętami ze stali nierdzewnej (φ 6.3mm) do specjalnie
ukształtowanych rowków na profilach słupów i rygli. Pomiędzy listwą dociskową a profilem nośnym
(słupem i ryglem) w fasadach izolowanych termicznie niezbędny jest systemowy profil izolatora
wykonywany z PVC Niezbędne jest wykonanie obliczeń wytrzymałościowych dla każdej konstrukcji.)
Rozwiązanie połączenia lekkiej ściany osłonowej z konstrukcją budynku zależy od wielu czynników.
Podczas obróbki profili aluminiowych należy zwrócić uwagę na:
- prawidłowe ustawienie i zamocowanie profilu podczas obróbki
– prawidłowe cięcie, wykrawanie lub wiercenie.
- zabezpieczenie obrobionych powierzchni poprzez usunięcie zadziorów
- oczyszczenie powierzchni cięcia i komory profilu z opiłków powstałych podczas cięcia;
- odtłuszczenie
- w razie potrzeby zabezpieczenie antykorozyjne
Wytyczne montażu: Montaż słupów należy rozpocząć od elementu najniżej położonego. Zakotwienie
jako pierwszej podpory przesuwnej umożliwia nam korektę położenia słupa w płaszczyźnie pionowej
(góra, dół) względem poziomu stropów. Po „wypionowaniu” słupa w dwóch kierunkach (prostopadle i
równolegle do fasady) możemy przystąpić do zakotwienia na pozostałych dwóch podporach.
Stabilizację słupa w kierunku poziomym na podporze stałej można wykonać stosując dodatkową śrubę
w pionowej „fasolce”. Mocując rygle do ustawionego słupa określamy z dużą dokładnością położenie
kolejnego pionu na tym samym poziomie (w obrębie jednego segmentu). Przystępując do montażu
wyżej położonego elementu należy pamiętać o zachowaniu 5mm dylatacji pomiędzy słupami.
Zastosowanie podkładki tworzywowej o gr. 5mm na czas ustawienia kolejnego elementu pomoże nam
zachować tą wartość, która jest niezbędna do prawidłowej pracy konstrukcji.
• Uwagi końcowe: Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazane z nazwy materiały (wyroby)
w dokumentacji projektowej oraz w STWiOR, należy rozumieć jako określenie wymaganych
parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych
z nazwy materiałów (wyrobów) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów, nie
gorszej jakości niż opisane w dokumentacji projektowej i STWiOR. Ciężar udowodnienia, że materiał
jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na
Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.00 „Część ogólna”.
6.1.1. Sprawdzenie szczelności akustycznej
Ocenę izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej przeprowadza się na podstawie pomiarów
wartości odpowiednich wskaźników izolacyjności akustycznej danego rozwiązania, określonych
w warunkach laboratoryjnych i porównania z wartościami wymaganymi dla danego obiektu. Według
PN87/B-02151/03 do porównania była przyjmowana bezpośrednio wartość wskaźnika Rw, natomiast
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wg PN-B-02151-03:1999 wartość wskaźnika RAI jest zmniejszana o 2 dB i dopiero po takiej korekcji
stanowi podstawę do oceny akustycznej danego rozwiązania w stosunku do wymagań normowych.
6.2. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.3. Ocena jakości powinna obejmować: sprawdzenie zgodności wymiarów, sprawdzenie
zgodności elementów odtwarzanych oraz z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana ślusarka, sprawdzenie prawidłowości
wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawdzenie działania skrzydeł
i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidłowości zmontowania
i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 „Część ogólna”
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla ·danej pozycji robót. Ilość
robót określa się na podstawie „Przedmiaru Robót„ z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.00 „Część ogólna
8.1. Odbiór techniczny.
Elewacja może być zgłoszona do odbioru po zakończeniu wszystkich Robót Budowlanych oraz po
wykonaniu następujących czynności końcowych:
• regulacji zawiasów w drzwiach i oknach, regulacji samozamykaczy
• kontroli uszczelek
• naprawie drobnych uszkodzeń na miejscu budowy
– po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru
• wymianie zniszczonych elementów
• końcowym czyszczeniu powierzchni szklanych i metalowych wszystkich zainstalowanych
elementów.
Z wszystkich prób i testów należy sporządzić odpowiednie protokoły odbioru.
8.2. Do odbioru końcowego należy przedłożyć
- zatwierdzoną dokumentację techniczną technologiczną i powykonawczą,
- komplet protokołów z przeprowadzonych prób, odbiorów przez służby zewnętrzne, - komplet
atestów materiałowych,
- instrukcje konserwacji i użytkowania do:
• okien, drzwi standardowych,
- komplet narzędzi, kluczy, etykiet itp. niezbędnych do użytkowania wykonanych elementów
Wszystkie wymagane badania powinny być przeprowadzane przez uprawnione do tego typu
pomiarów i badań jednostki niezależne od Podwykonawcy przy wykorzystaniu atestowanych urządzeń
pomiarowych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
1.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00„Część ogólna”.

10. NORMY I 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-84/H-93669 „Aluminium i stopy aluminium. Kształtowniki".
• PN-87/B-02151 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach". • PN-B-021513:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w
budynkach oraz izolacyjność elementów budowlanych..
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SST-B12 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
KOD CPV 45421000-5
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z osadzeniem stolarki drzwiowej i okiennej w budynku dla zadnia o nazwie:
Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Racławiczkach przy
ul. Opolskiej 20.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót
przewidzianych w zakresie. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem
i wykończeniem robót.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu ścian fasadowych aluminiowo-szklanych o konstrukcji słupowo-ryglowej wraz
z drzwiami zewnętrznymi.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00 „Część ogólna”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Część ogólna”
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej powinny posiadać:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich
2.2. Rodzaje materiałów
- drzwi wejściowe – aluminiowe z przeszkleniem i bez zgodnie z zestawieniem stolarki,
- Okna od strony południowej klatce schodowej strefy pożarowej wymienić na okna stałe w klasie
EI60 odporności pożarowej.
- okna aluminiowe na strychu- rozwieralne i uchylno rozwieralne dwudzielne
-Drzwi wewnętrzne do klatki schodowej piwnicy - wymienić na stalowe, malowane; w klasie EI60
- drzwi wewnętrzne - skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,
- ościeżnice drewniane zwykle
- parapety zewnętrzne - obróbki blacharskie z blachy powlekanej
- montaż ścianki sanitarnej
Wszystkie drzwi wyposażyć w odbojniki uniemożliwiające niszczenie ścian. Odbojniki łatwo
zmywalne.
Drzwi w pomieszczeniach WC zaplecza wyposażyć w zamki z możliwością awaryjnego
otwarcia; okucia stalowe oraz samozamykacze. Drzwi do kabin wyposażyć w zamki umożliwiające
awaryjne otwarcie.
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO
WYKONANIA POMIARÓW OTWORÓW Z NATURY. WYMIAR STOLARKI DOSTOSOWAĆ
DO ISTNIEJĄCYCH GABARYTÓW OTWORU.
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3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Część ogólna”
Specjalistyczny sprzęt zgodny z technologią producenta stolarki w uzgodnieniu z Inżynierem
4. TRANSPORT.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie stolarki powinny odbywać się tak aby
zachować ich dobry stan techniczny. Przewożone i składowane okna oraz drzwi przeszklone
należy zabezpieczyć przed stłuczeniem szyb. Specjalistyczny transport do przewożenia okien
zapewni producent okien i drzwi.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Część ogólna" pkt
5.2.Stolarka okienna
Ościeża powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny powinny być
równe i gładkie, a przed montażem oczyszczone z pyłu. Sprawdzić poziom, pion, kąty framugi
i poziom podpory / progu/. Umieścić stolarkę w otworze, ustabilizować ją za pomocą klinów. Po
określeniu właściwej pozycji zaznaczyć na framudze punkty osadzenia kotew mocujących. Wykuć
dłutem otwór w ścianie, przykręcić zaczepy mocujące na ościeżnice. Okna montować łącznikami
wskazanymi przez producenta stolarki. Kierować ich końce do wewnątrz muru, zakotwić w murze.
Umieścić materiał uszczelniający / piankę montażową PU/ na powierzchni podpory, w miejscu gdzie
spoczywa dolna część ościeżnicy. Ustawić ostatecznie stolarkę, kontrolując osie, pion, poziom.
Właściwą pozycję zabezpieczyć klinami, na czas montażu. Cementować zaczepy zaprawą murarską
lub cementem szybkowiążącym. Szczelinę między framugą a ościeżnicą wypełnić pianką montażową /
zabezpieczyć okno taśmą malarską/. Po 24 godzinach odciąć nożem nadmiar pianki. Zewnętrzną
szczelinę pomiędzy ramą a ścianą wypełnić taśmą z gąbki poliuretanowej paroprzepuszczalnej.
Wewnętrzną szczelinę pomiędzy ramą a zaprawą tynkarską wypełnić sznurem poliuretanowym oraz
silikonem lub taśmą z gąbki poliuretanowej paroszczelnej. Wewnętrzne powierzchnie wnęki okiennej
wyrównać gipsem. Miejsce styku ościeża i ościeżnicy uszczelnić masą silikonową lub akrylową.
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.
5.3. Parapety zewnętrzne: z blachy powlekanej parapety wewnętrzne z PCV - Przystępując do
montażu parapetów należy uwzględnić następujące wskazówki:
- Parapet powinien wystawać 30-40 mm poza gotową fasadę.
- Przycinając parapet na wymiar należy zabezpieczyć krawędzie cięcia farbą antykorozyjną.
- Parapety mają niewielką rozszerzalność liniową (podgrzanie o 50°C powoduje wydłużenie
wynoszące 0,5 mm) dzięki czemu parapety o długości do 6 mb można montować bez szczeliny
dylatacyjnej.
- Aby zabezpieczyć prawidłowe odprowadzanie wody z powierzchni parapetu należy zastosować 5°
pochylenie.
- Parapety należy montować wraz z zakończeniami bocznymi wykonanymi z tworzywa sztucznego.
Zakończenia boczne posiadają od strony budynku zamkniętą rynienkę odprowadzającą wodę na
zewnątrz przez co unika się pękania muru.
- Samoprzylepną folię ochronną należy zerwać natychmiast po zamontowaniu parapetu
5.3.Stolarka drzwiowa
 Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w ościeżu za
pomocą klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ścisków montażowych.
 Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny być zachowane jednakowe luzy przy
stojakach i nadprożu.
 Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach podporowych, które zostaną na
stałe. Punkty wstępnego mocowania ościeżnicy (klinowania w ościeżu) powinny być rozmieszczone
przy narożach ościeżnicy, aby nie spowodować wygięcia elementów ościeżnic.
 Do właściwego zamocowania ościeżnicy w ościeżu są stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub
specjalne wkręty.
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 Z uwagi na konstrukcję ściany kotwy mogą być stosowane do wszystkich rodzajów ścian, natomiast
tuleje rozpierane i wkręty nie mogą być stosowane do ścian szczelinowych, w których ościeżnica jest
osadzona w strefie izolacji termicznej.
 Rodzaje łączników, ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełnione były wymogi
bezpieczeństwa z uwagi na obciążenia, jakie występują w eksploatacji drzwi.
 Wszystkie stosowane łączniki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie.
 Kotwy mocuje się w określonych rozstawach na obwodzie ościeżnicy (wczepia się w profil lub
przykręca wkrętami) przed jej wstawieniem w ościeże. Drugi koniec kotwy przytwierdza się do muru
kołkami rozporowymi lub specjalnymi wkrętami. Mocowanie ościeżnic na wkręty lub tuleje
rozpierane wymaga przewiercenia elementów ościeżnic. Przy wierceniu otworów i dokręcaniu
wkrętów lub śrub należy stosować pomocnicze kliny zabezpieczające przed przesunięciem ościeżnicy
lub wygięciem mocowanego elementu.
 Do zamocowania ościeżnice powinny być ustawione w pionie z zachowaniem prostokątności ramy.
Liczba i rozstaw punktów mocowania ościeżnic są określone w aprobatach technicznych. Zwykle są to
trzy punkty mocowania na wysokości stojaków.
 Drzwi uszczelnia się rozprężną pianką poliuretanową, wełną mineralną lub watą szklaną.
 Przy montażu drzwi należy stosować się do wymogów określonych przez ich producentów.
 Przy ustaleniu wymiaru światła ośnieża należy brać pod uwagę zarówno wymiary przekroju
elementów ościeżnicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokości ośnieża powinien być
uwzględniony poziom posadzki (podłogi) wykończonej ostatecznie i ewentualnie ukształtowanie
progu.
 Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ośnieża, do którego ma
przylegać ościeżnica. W przypadku wystąpienia wad lub zabrudzenia, ościeże należy naprawić
i oczyścić.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Część ogólna"
6.2. Kontrola i jakość robót
Kontrola jakości wykonania robót odbywa się po zakończeniu montażu stolarki okiennej i drzwiowej
oraz parapetów wewnętrznych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.
W interesie wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu ościeży w murach oraz jakości
i zgodności dostarczonych materiałów budowlanych, jak również prowadzenie bieżącej kontroli
wykonywanych robót. Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie
terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co
w konsekwencji skutkować będzie złą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek
i ewentualnością zastosowania kar umownych przez zleceniodawcę. Zasady kontroli jakości powinny
być zgodne z wymogami normy PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
i badania. Ocena jakości powinna obejmować:
 Sprawdzenie zgodności wymiarów, sprawdzenie jakości materiałów,
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie
prawidłowości zamontowania i uszczelnienia.
 Kontrola przygotowania ościeży w murach powinna polegać na ocenie wyglądu powierzchni
ościeży, niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek elementów pochodzących od starej
stolarki. Kontrola jakości materiałów i wyrobów
 Wszystkie stosowane materiały i wyroby muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji
projektowej oraz dokumentów odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiadać deklaracje
zgodności wydane przez producenta.
 Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów i materiałów, należy dokonać sprawdzenia
zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.
 Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej nie powinny być większe
niż podano poniżej:
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 Powierzchnia powłok malarskich na stolarce nie może posiadać jakichkolwiek uszkodzeń. Barwa
powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji
szkodliwych dla zdrowia.
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego
wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 „Część ogólna”
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla ·danej pozycji robót. Ilość
robót określa się na podstawie „Przedmiaru Robót„ z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie
z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
1.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00„Część ogólna”.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy:
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania
i klasyfikacja.
PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 45014:200 03.120.20 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.
PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badań.
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SST-B13 TYNKI WEWNĘTRZNE
KOD CPV 45410000-4
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych dla zadnia o nazwie: Rozbudowa z przebudową
budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Racławiczkach przy ul. Opolskiej 20.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

przetargowy

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie tynków wewnętrznych obiektu:
− tynki cementowo-wapienne wewnętrzne,
− gładzie gipsowe wewnętrzne.
− tynki renowacyjne wewnątrz i na zewnątrz,
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu ścian fasadowych aluminiowo-szklanych o konstrukcji słupowo-ryglowej wraz
z drzwiami zewnętrznymi.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia)
z dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do
pokrycia powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu.
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem
obutych składników (a także z innymi składnikami)i wodą, twardniejąca po zastosowaniu,
używana najczęściej do pokrycia ścian i sufitów.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Część ogólna”
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Część ogólna”
2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót
Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do
picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Piasek (PN-EN 13139:2003) Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy
przedmiotowe, 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. Do spodnich warstw tynku
należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi
piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5
mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne Marka i skład zaprawy powinny być zgodne
z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być
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wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być
wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich
należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy
stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia
zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować
wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz
cementu. Skład poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań PN-90B/-14501.
Gips szpachlowy
Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom
aktualnej nomy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: −
wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej
niż 5 MPa, − odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy
spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm – 0%, − początek wiązania po 30-60 min., − gips
szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań
normy.
3. SPRZĘT.
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Część ogólna”
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
i środowisko wykonywanych robót.
4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Cześć ogólna”.
4.2. Transport materiałów
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas
transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności
i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Część ogólna”
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, liczbę
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-101000. Przed
przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki
należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi
wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
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5.2. Przygotowanie podłoży
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoŜa pod
tynkowanie. Badanie podłoŜa następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie
oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilŜania, a takŜe aktualnych zaleceń
producenta. Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na
jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). Należy pamiętać przede wszystkim
o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk.
Podłoże pod tynk musi być:
− równe,
− nośne i mocne,
− wystarczająco stabilne,
− jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane),
− szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń,
− wolne od wykwitów,
− nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. Ostrzeżenia i wskazówki. Zleceniobiorca
powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac
tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić
pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów.
5.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk. Ogólne sprawdzenie podłoża. Aby ocenić wady
materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości powierzchni
wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania:
− próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk,
− próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego
przedmiotu,
− chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania,
− próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. Sprawdzenie
w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. Cegła pełna, dziurawka, kratówka,
pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi być wykonany zgodnie
z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane dopuszczone do
stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt
dużych różnic w grubości tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani
zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru
- przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. Przy układaniu bezspoinowym
(bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. Tego typu
szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed
rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). Wykwity (naloty,
,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża,
muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów,
należy ustalić dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów
zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża
ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego przygotowania. Ocena
właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania.
5.4. Tynkowanie.
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo
ocenić podłoże pod tynk.
Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy
oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac
tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace
tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. Najpóźniej w momencie
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wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią warstwę
tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju
tynku wierzchniego . Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą
się do wszystkich warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają
ograniczone zastosowanie. Ciepłe warunki pogodowe. Ciepłe warunki, wietrzna pogoda,
bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ na sposób przeprowadzenia prac
tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne nawilżenie podłoża, utrzymywanie
wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatką tynków
zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i tym samym
znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys. Zimne
warunki pogodowe. W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może
przez to ulec zniszczeniu wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na
skutek zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać
tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość.
Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają już praktycznie przy
temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości,
przyczepności tynku i inne. Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych
zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest
wyższa niż +5° C. Narzuconą. warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu
stwardnienia i wyschnięcia.
Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie
wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju
tynku. Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży). Zaprawy
poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często
z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza
po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą ,,mokre na
mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki dodatkowej itp.,
podane są w opisie produktu. Szlamy zwiększające przyczepność. Szlamy zwiększające
przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je
z zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się
cement aż do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je
odpowiednio często mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy
nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą ,,mokre na mokre".
Przestrzegać wskazówek producenta.
5.5. Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych
Układanie tynków składa się z następujących faz:
− Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które
wbija się co 1,5m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dokoła 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 powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę
prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można
używać prowadnice drewniane lub stalowe. − Wykonanie obrzutki. Obrzutkę wykonuje się
z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na ścianach i 45 mm na
suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki powinna wynosić 10
– 12 cm zanurzenia stożka. − Wykonanie narzutu. Narzut stanowi drugą warstwę tynku
wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu 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. − Wykonanie gładzi. gładź wykonuje się
z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25-0,5 mm.
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Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 mm. Zaprawę
narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą,
stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy
zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla.
5.6. Wykonanie gładzi gipsowych
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej
pacy ze stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie
wygładzać. Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę
na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu
ku górze. W przypadku sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w kierunku od okna w
głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności
należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy
ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od
chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania
gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą
wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub
malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami
wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez
producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować
emulsją.
5.7. Wykonywanie tynków renowacyjnych
Istniejące tynki, z uwagi na zawilgocenie, zasolenie i porażenie grzybami, należy skuć
z powierzchni wszystkich ścian i sufitów wewnątrz budynku i ścian zewnątrz budynku
Następnie należy wykonać prace odgrzybieniowe (usunięcie grzybów pleśni oraz glonów)
z powierzchni ścian np. Roztwór renowacyjny do zwalczania grzybów i alg. Następnie
wykonać wzmocnienie preparatem Remmers KSE (lub równorzędnym). Na przygotowanym
podłoży na istniejących ścianach wewnątrz i zewnątrz budynku wykonać obrzutkę (warstwę
sczepną) z podkład renowacyjnego. Na obrzutkę należy nakładać ręcznie tynk ronowacyjny
jednowarstwowy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej” specyfikacji
technicznej.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich
materiałów przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności
jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane
zwykłe”. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy. 6.4. Badania w czasie wykonywania robót Badania
tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań
a w szczególności:
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
− prawidłowości przygotowania podłoży,
− przyczepności tynków do podłoża,
− grubości tynków, − wyglądu powierzchni tynków,
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− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków,
− wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Części ogólnej”. Jednostką obmiarową tynków jest
metr kwadratowy [m2 ]. Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu
stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie
surowym. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich
rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni tynków nie potrąca
się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek
i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli
ościeża ich są tynkowane.
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Część ogólna”
8.2.Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
okładzinowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami. Jeżeli odbiór
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć
wodą.
8.3. Wymagania przy odbiorze
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni
tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm
i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty. Odchylenie powierzchni
i krawędzi od kierunku: - pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie
więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, - poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m
i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany,
belki, itp.) Niedopuszczalne są: - wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających
z podłoża wykrystalizowanych na powierzchni tynków, pleśni itp., - trwałe ślady zacieków na
powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony
protokołem, który zawiera: - ocenę wyników badań - wykaz wad i usterek ze wskazaniem
możliwości usunięci. - Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Część ogólna”.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2 ] tynku obejmuje:
− przygotowanie stanowiska roboczego
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
− przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
− wykonanie tynków,
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
− likwidacje stanowiska roboczego,
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
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10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonów.
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004)
Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania
jakości. Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2005. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r.
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SST-B14 OKŁADZINY I ŚCIANY Z PŁYT GIPSOWOKARTONOWYCH
KOD CPV 45421146-9
45400000-1
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru okładzin, sufitów podwieszanych i ścian z płyt gipsowo-kartonowych
dla zadania o nazwie: Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Racławiczkach przy ul. Opolskiej 20.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót
wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie poszycia z płyt gipsowo – kartonowych, konstrukcji ścian,
zastępującego tynki ścian, w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, do którego wykonania
zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
-roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt– wszystkie prace budowlane związane
z wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową,
-konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu
zapewnienia określonego stopnia sztywności,
-ściana działowa – ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne Ogólne
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Części
ogólnej”
2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót
Płyty gipsowo-kartonowe
Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm
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Profile stalowe zimnogięte
Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki
zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. Kształtowniki stalowe powinny
być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo)
charakteryzującą się : − grubością ≥7µm (100g/m2 lub ≥19 µm (275g/m2) badaną wg PN-EN
ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), − przyczepnością –
brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, − wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN
10142+A1: 1997. Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej:
− Kształtowniki profilowane U 100x0,60
−Kształtowniki profilowane C 100x0,60
Akcesoria stalowe
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:
− łączniki wzdłużne,
− uchwyty bezpośrednie długie,
− uchwyty bezpośrednie krótkie,
− kołki rozporowe plastikowe, metalowe,
− kołki szybkiego montażu,
− kołki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla
kształtowników stalowych.
Inne akcesoria
stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:
− taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana
papierowa
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– do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych
i obwodowych,
− uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej
do 10 mm -do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.
Klej gipsowy
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin
ważności i warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez
poszczególnych Producentów.
Wkręty
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia
kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane:
wkręty stalowe Ø 3,5 mm x 25 mm, Ø 3,5 mm x 35 mm, Ø 3,5 mm x 45 mm, Ø 3,5 mm x 55
mm, Ø 4,2 mm x 70 mm, blachowkręty samowiercące: Ø 3,5 mm x 25 mm, Ø 3,5 mm x 35
mm, Ø 3,5 mm x 45 mm, Ø 3,9 mm x 11 mm, Ø 3,5 mm x 9,5 mm. Wkręty powinny
odpowiadać normie: PN-EN ISO 7050:1999
Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym, PN-EN ISO 35064:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych na
korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące zabezpieczone przed korozją.
Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych
i obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych
określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów.
Taśmy
Taśma do spoinowania z włókna szklanego Taśma uszczelniająca z PCW
3. SPRZĘT.
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00. „Część ogólna”
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 „Cześć ogólna”.
4.2. Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek
materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia
wyposażonego w zawiesie z widłami.
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się
etykieta zawierająca:
− nazwę i adres producenta,
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− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
− datę produkcji i nr partii,
− wymiary,
− liczbę sztuk w pakiecie,
− numer aprobaty technicznej,
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
− znak budowlany.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na
poziomym i mocnym podkładzie. Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie
pakietów, układanych poziomo na podkładach dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę
opakowania. Każdy z pakietów jest spięty taśmą stalową. Wysokość składowania do pięciu
pakietów jednakowej długości, jeden na drugim
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Zasady ogólne wykonywania robót.
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania
zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po
zakończeniu stanu surowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny
być oczyszczone z gruzu i odpadów. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 6080%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów :
− przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą
ścianą,
− z użyciem ściennych profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami
ażurowymi. Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na
okładziny płyty.
− dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm
Płyty montuje się ustawiając je pionowo. Celem polepszenia własności cieplnych
i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę mineralną. W tym
przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany (grubość wełny
i ewentualna pustka powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy strzemion (łączników)
dystansowych. Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą
lub stropem) są strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną.. Tego typu
połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia
wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może zostać
jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej.
Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny
mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni
powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową.
5.4. Tyczenie rozmieszczenia płyt
− styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem
(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia)
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− przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest,
aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
− przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,
− ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt,
należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości
zbliżonej do połowy długości płyty,
− styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,
− jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu powinna być
dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej
warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.
Kotwienie rusztu W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina,
wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia:
kołkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać
warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych
elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i
posadzkowych 125cm.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu Na okładziny ścienne stosuje się płyty
gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli wymagają tego warunki ogniowe, na
okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5; mm.
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:
− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów
nośnych rusztu,
− mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do
nich dłuższymi krawędziami. Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych
blachowkrętami.
5.5. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych
Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne)
podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu
przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. Pokrycie ściany
należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy wkrętami
powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana
jest co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry
powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć
stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w
drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. Zabezpieczenie
izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich wkrętów
wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty
o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony
ściany uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty
sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie
powinny być krótsze niż 30 cm.
5.6. Szpachlowanie spoin
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie
połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego
w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po
związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni
i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład
pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy
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i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą
nawierzchniową. Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem
spoiny za pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin
fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia”
szpachlowanej spoiny.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST.00.
Część ogólna.
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola
jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na
podstawie badań doraźnych. Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny
dotyczyć sprawdzenia materiałów:
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
− wymiary (zgodnie z tolerancją),
− wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,
− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,
− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST 00. „Część ogólna"
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej obudowy ściany, ścianki działowej i sufitu
podwieszanego.
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Część ogólna”
Przy wykonywaniu robót malarskich konieczny jest systematyczny nadzór techniczny
prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania
robót konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8.2. Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.
8.3. Zgodność z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:
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− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
− rodzaj zastosowanych materiałów,
− przygotowanie podłoża,
− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
− wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny
pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi
z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej
o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą
a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchyłki są następujące:

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Część ogólna”.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2 ] obudowy z płyt g-k obejmuje:
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− wykonanie obudowy, ścianki działowej i sufitu podwieszanego z płyt g-k,
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów.
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia.
Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych
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SST-B15 PODŁOGI I POSADZKI
kod CPV 45432100-5
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ST są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót obejmujących wykonanie
podłóg i posadzek. ST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót pn. Rozbudowa
z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Racławiczkach przy ul. Opolskiej 20.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót
przewidzianych w zakresie. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem
i wykończeniem robót.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w czasie wykonywania
podłóg i posadzek. Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót, który
stanowi integralny załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00 „Część ogólna”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Część ogólna”
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
Zaprojektowano wykończenie podłóg płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi oraz
wykładzinami- według rysunków architektonicznych. Zaprawa cementowa przygotowywana
na miejscu robót, kleje i zaprawy klejące, zaprawa samopoziomująca pod wykładziny.
2.1. Materiały do posadzek cementowych
Woda
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej,
a w szczególności:
− nie zawierać domieszek organicznych,
− składać się z różnych frakcji
Cement w/g normy PN-EN 191-1:2002
2.2 Wyroby ceramiczne
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
Właściwości płytek podłogowych terakotowych:
− barwa: wg wzorca producenta
− nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%
− wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
− ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
− kwasoodporność nie mniej niż 98%
− Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: o długość i szerokość: ±1,5 mm o grubość: ± 0,5 mm
o krzywizna: 1,0 mm 2.5 Zaprawy klejowe
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo klej
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2.3. wykładziny dywanowe
Wykładziny dywanowe supełkowe, płytkowe
Przykładowe parametry:
Ciężar włókna: 500 g/m2
Wysokość włókna: 3,00 mm
Gęstość haftowania: 180,780 m2
Ciężar całkowity: 4270 g/m2
Grubość: 6.0 mm
Parametry mogą różnić się w zależności od Producenta
3. SPRZĘT.
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00. „Część ogólna”
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Pojemniki i wiadra, szpachle, poziomice, narzędzia do cięcia terakoty (wyrzynarki, noże
specjalistyczne), itp. Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu.
4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST00. „Cześć ogólna”.
4.2. Transport materiałów
Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w
sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podłoża mlekiem cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masa asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:
− podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową
projektem, która określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych,
− wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być
mniejsza niż: o na sciskanie - 12 MPa, o na zginanie - 3 Mpa,
− podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą,
− podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku
paskiem papy,
− w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne,
− temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż +5°C,
− zaprawę cementowa należy przygotowywać mechanicznie,
− Zaprawa powinna mieć konsystencje gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego,
− ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej,
ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3,
− zaprawę cementowa należy układać niezwłocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem,
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− podkład powinien mieć powierzchnie równą, stanowiącą jedną płaszczyznę,
− powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywać większych prześwitów niż 5 mm,
− odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,
− w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni wodą,
− po wykonaniu podkładów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową izolacje
przeciwwilgociowe i cieplne.
5.2 Posadzki cementowe.
Wymagania podstawowe:
− na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej,
− posadzki należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, która określa rodzaj
konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie
szczelin dylatacyjnych,
− podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie
niższa - przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie - 16 MPa, przy pozostałych
posadzkach -10 MPa.
− w posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne
– oddzielające posadzkę wraz z cała konstrukcja podłogi od pionowych elementów budynku:
o dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie roniących się wymiarach, o przeciwskurczowe w
odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie
powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach
jednowarstwowych,
− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masa asfaltowa.
5.3 . Ogólne zasady wykonywania posadzek ceramicznych.
Posadzki ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwa wyrównującą lub
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. Bezpośrednio przed rozpoczęciem
wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz
zmyć z kurzu. Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów,
gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do
3 godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek
powinna wynosić co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od
płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.
5.4. Wymagania dotyczące kładzenia wykładzin
Wykładzinę należy kłaść po zakończeniu wszystkich robót budowlanych mogących
zanieczyścić i spowodować nieusuwalne zabrudzenia. Wykładziny mogą być układane na
podłożach, które są trwale, gładkie, zwięzłe, niespękane i suche (patrz odpowiednie
wymagania norm krajowych dotyczących montażu pokryć podłogowych oraz inne przepisy
dotyczące wszystkich związanych z tym czynników). Podłoża gęste, nieporowate, asfaltowe,
na przykład: wylewki piaskowocementowe i drewniane należy wyrównać za pomocą środka
samopoziomującego o odpowiedniej grubości (minimum 3 mm). Do tego celu nadają się
środki wiążące z cementem, o niskim napięciu powierzchniowym
Wytyczne wykonawcze nakładanie kleju Płyn należy naszyć na całą posadzkę w celu
utworzenia lepkiej powłoki, która zapobiega przesuwaniu się luźno kładzionych płytek pod
wpływem normalnego ruchu.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1 Postanowienia ogólne.
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wykonywania poszczególnych robót zgonie z wytycznymi
podanymi w specyfikacji. Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków
technicznych wykonania i odbioru robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem:
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych” wydanych
przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny
koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach
5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na
pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego
wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
6.3. Kontrola jakości
Kontrola jakości prac obejmuje:
- ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów
- kontrolę jakości wykonania wylewek betonowych i cementowych zgodnie z kryteriami:
odchylenie powierzchni od projektowanej płaszczyzny max. 3mm/2m i nie więcej niż 5mm
na długości całego pomieszczenia,
- kontrolę ułożenia materiałów wykończeniowych według szczegółowych kryteriów dla
różnych, wybranych rodzajów wykończenia.
- ocenę przygotowania podłoży:
- ocenę prawidłowości i dokładności wykonania posadzek i podłóg oraz prowadzenia prac
zgodnie z wytycznymi producentów i normami
- sprawdzenie poziomu posadzek niwelatorem laserowym - dopuszczalne odchyłki to 3mm na
odcinku 2m
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST 00. „Część ogólna"
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa jest:
- dla wszystkich rodzajów posadzek i podłóg: 1m2
- dla cokołów przyściennych: 1mb.
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Część ogólna”
Odbiór powinien obejmować:
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (badanie należy wykonać przez ocenę wzrokowa),
− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki (badanie należy wykonać
przez ocenę wzrokowa),
− sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
− sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych,
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− badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru
odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub
suwmiarki;
− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy
wykonać przez ocenę wzrokowa.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Część ogólna”.
Jednostką jest:
- dla wszystkich rodzajów posadzek i podłóg: 1m2
- dla cokołów przyściennych: 1mb
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy
1. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych
2. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości
3. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na
beton
4. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej jakości powierzchni.
5. PN-88/B- 30000 Cement portlandzki.
6. PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami.
7. PN-88/B- 30002 Cementy specjalne.
8. PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.wych i lastrykowych.
9. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania.
Terminologia.
10. PN - EN 650 : 2002 - Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe
polichlorowinylowe na spodzie jutowym lub z włókniny poliestrowej lub na włókninie
poliestrowej na spodzie z polichlorku winylu. Wymagania.
11. PN - EN 652 : 2002 - Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe
polichlorowinylowe ze spodem na bazie korka. Wymagania.
12. PN - 81 / B - 89002 - Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy
podłogowe z polichlorku winylu
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SST-B16 PŁYTKOWANIE ŚCIAN
KOD CPV 45430000-0
1. WSTĘP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin z płytek
ceramicznych na ścianach dla inwestycji pn. Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego
Ośrodka Kultury w Racławiczkach przy ul. Opolskiej 20.
1.2. Przedmiot ST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest 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
przewidzianych w zakresie. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem
i wykończeniem robót.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w czasie wykonywania
podłóg i posadzek. Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót, który
stanowi integralny załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00 „Część ogólna”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Część ogólna”
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
Płytki ceramiczne ścienne szkliwione o wymiarach 20x20cm, 20x25cm lub 22,5x30cm gat. I.
Kolorystyka i wzornictwo płytek musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Zaleca
się, aby Wykonawca zastosował płytki o gładkiej powierzchni w kolorach pastelowych, bez
akcentów zdobniczych. Przy doborze płytek ściennych Wykonawca winien brać pod uwagę
dostępną kolorystykę gresowych płytek podłogowych. W ogólnej ilości płytek Wykonawca
winien przewidzieć około 20% płytek ściennych o intensywnej barwie lub w kolorze
kontrastowym..
3. SPRZĘT.
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00. „Część ogólna”
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określa ST.00 „Część ogólna”
Zaleca się stosowanie narzędzi i sprzętu zgodnego z wymaganiami producenta płytek
i zapraw.
4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 „Cześć ogólna”.
4.2. Transport materiałów
Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami
w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z układaniem płytek ceramicznych na ścianach i podłogach. Okładziny ścienne z płytek
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ceramicznych Płytki ceramiczne układać na przygotowanych, zagruntowanych ścianach
tynkowanych.
Płytki układać z zachowaniem układu i kolorystyki uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.
W przypadkach, gdy długość ściany nie odpowiada wielokrotności długości płytki należy
zachować jednakową szerokość płytek skrajnych. Wszystkie wycięcia dla instalacji
elektrycznych i armatury sanitarnej powinny być wykonane mechanicznie. Narożniki
zewnętrzne wykończyć narożnikowych zastosowaniem listew narożnikowych z tworzywa
sztucznego w kolorze dopasowanym do koloru fugi, lub białym.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00. Część ogólna
Kontroli jakości robót podlega:
- zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej
- jakość zastosowanych płytek ściennych prawidłowość podłogowych
- jakość stosowanych zapraw
- odchyłki od projektu w zakresie geometrii powierzchni ścian
- wygląd powierzchni oblicowanych, krawędzi prawidłowość narożników
- wykończenie na styku płytek i tynku
- szerokość fug Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora Nadzoru
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST 00. „Część ogólna"
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa jest:
- dla wszystkich rodzajów: 1m2
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Część ogólna”
Odbiór powinien obejmować:
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (badanie należy wykonać przez ocenę wzrokowa),
− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni (badanie należy wykonać przez
ocenę wzrokowa),
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Część ogólna”.
Jednostką jest:
- dla okładzin ściennych: 1m2
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczące systemów zarządzania jakości i zarządzanie
systemami zapewnienia jakości
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze.
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SST-B17 MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW
KOD CPV 45442100-8
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w ramach robót budowlanych dla inwestycji
pn. Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Racławiczkach przy
ul. Opolskiej 20.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót
związanych z malowaniem ścian, sufitów pomieszczeń wewnętrznych. Obejmują prace
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na
miejscu.
1.3. Zakres robót objętych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności mających na
celu wykonanie:
 przygotowanie podłoża malarskiego,
 naniesienie powłok malarskich na ściany i sufity,
 wykonanie kolorystyki według projektu.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00 „Część ogólna”

 podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.
powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona
na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy
2. MATERIAŁY
Podłoża zagruntować preparatem gruntującym.
Wymagane dane techniczne i parametry zastosowanej farby:
 dyspersyjna farba o dużych możliwościach barwienia,
 wysoka trwałość barw,
 wysoka przyczepność do podłoża,
 bazowym środkiem wiążącym jest – dyspersja akrylowa,
 zawartość substancji stałych – ok. 65%,
 gęstość – ok. 1,50 kg/dm3 ,
 stopień połysku – matowy,
 odporność na szorowanie
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3. SPRZĘT.
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00. „Część ogólna”
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania
wykonawcy.
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
 pędzle i wałki,
 mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
składników farb,
 drabiny i rusztowania.
4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 „Cześć ogólna”.
4.2. Transport materiałów
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli
uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport
i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac
budowlanych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek należy
używać samochodów zamkniętych. Materiały do robót malarskich należy składować na
budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami. Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producentów.
Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej
następujące dane:
 nazwę i adres producenta,
 oznaczenie (nazwę handlową),
 wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Zasady ogólne wykonywania robót.
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich
Przy wykonywaniu prac malarskich bezwzględnie przestrzegać reżimów technologicznych.
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod
malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów
można wykonywać:
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C,
- przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić
odpowiednią wentylację,
- po całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń
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sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),
- po wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
- po ułożeniu posadzek.
5.3. Przygotowanie podłoża.
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia zaprawą
i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu). Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste
i suche oraz wolne od plam i wykwitów. Wkręty mocujące oraz styki płyt gipsowokartonowych powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być
naprawione masa szpachlową. Zastosowanie zapraw i gładzi powinno być zgodne z kartami
technicznymi tych produktów. Podłoża chłonne przed nakładaniem gładzi szpachlowych i/lub
zapraw wyrównawczych należy zagruntować odpowiednim preparatem
5.4. Gruntowanie.
Przed nanoszeniem farby podłoże chłonne lub pyliste (silnie kredujące) należy zagruntować
preparatem, podłoża gipsowe należy jednokrotnie przemalować farbą rozcieńczona z woda
w stosunku 1:1. Okres wysychania zastosowanego na podłożu preparatu lub farby w
optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%)
wynosi ok. 3 godziny. Po całkowitym wyschnięciu naniesionego na podłoże preparatu lub
rozcieńczonej farby można przystąpić do nanoszenia farby.
5.5. Malowanie.
Opakowanie zawiera gotowy do użycia produkt. Farbę nanosić na podłoże w dwóch
warstwach za pomocą szczotki malarskiej wałka lub pędzla. Drugą warstwę farby należy
nanosić dopiero po wyschnięciu pierwszej. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych
niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym
cyklu roboczym. Podczas nanoszenia i schnięcia farby powinna bezwzględnie występować
temperatura powyżej 50C. Pomieszczenia zamknięte po malowaniu należy wietrzyć.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST.00.
Część ogólna.
Przed przystąpieniem do prac malarskich należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do
prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegać na:
 sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej (np.: do pracy na wysokościach)
oraz wyposażenia w wymagane środki BHP,
 sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych,
 sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych. Kontrola wykonania poszczególnych
elementów jak i całego malowania powinna obejmować
 kontrolę podłoża,
 kontrolę zagruntowania i naprawy drobnych ubytków,
 kontrolę wykonania powłok malarskich.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót
Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega
na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu
i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość
oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE) oraz daty
przydatności do użycia. Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać
sprawdzenia zgodności asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu
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o zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie.
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać
w następujących terminach:
- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. Badanie podłoża powinno
być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych
do malowania. Przy podłożu z płyt gipsowo-kartonowych kontroli podlega wilgotność,
wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz
zabezpieczenie wkrętów. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości
około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni należy
oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. Wilgotność podłoży należy oceniać
przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę
podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki badań powinny być
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
6.3. Badania powłok malarskich.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od
zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze
powietrza, co najmniej +5 C i przy wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
 sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
 sprawdzenie odporności na wycieranie,
 sprawdzenie przyczepności powłoki,
 sprawdzenie odporności na zmywanie. Metody przeprowadzania badań powłok malarskich
w czasie odbioru robót:
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
– wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m,
 sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy
i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wełnianą lub bawełniana szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę
należy uznać odporną na ścieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,
 sprawdzenie przyczepności powłoki na podłożach mineralnych i mineralnowłóknistych
– przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek
w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki: przyczepność powłoki
należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,
 sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie
miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. Wyniki badań powinny być
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiającego) oraz wykonawcy
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST 00. „Część ogólna"
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy). Powierzchnie malowania oblicza się
w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów.
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Część ogólna”
Przy wykonywaniu robót malarskich konieczny jest systematyczny nadzór techniczny
prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania
robót konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia dotyczące jakości podłoża, warstwy
wyprawy malarskiej.
8.2. Odbiór materiałów. Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich
wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze
robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy
i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów
z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.
8.3. Odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu.
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym
zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót
malarskich.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży)
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.4. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności
kierownika budowy.
8.5. Odbiór ostateczny (końcowy).
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny
przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Część ogólna”.
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje.
 przygotowanie stanowiska roboczego,
 dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu,
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
 przygotowanie podłoża,
 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających
wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,
 zabezpieczenie podłóg i elementów nieprzeznaczonych do malowania wraz z późniejszym
usunięciem zabezpieczeń,
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 demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które
wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich,
 przygotowanie podłoża,  wykonanie prac malarskich (próby kolorów),
 usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy,
 likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem terenu.
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty
Wykończeniowe. Zeszyt 4 Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003
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SST-B18 ROBOTY ELEWACYJNE
Kod CPV 45443000-4
1. WSTĘP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót elewacyjnych w ramach robót budowlanych dla zadania o nazwie:
Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Racławiczkach przy
ul. Opolskiej 20.
1.2. Przedmiot ST
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z robotami
elewacyjnymi. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem
robót wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robót objętych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności mających na celu
wykonanie:
 renowacji strefy cokołowej
-wykonaniem izolacji poziomej przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z
cegły
- wykonanie tynków renowacyjnych w strefie cokołowej
 wymiana tynków w strefie nadziemia części istniejącej
- odbicie istniejących tynków
- uzupełniania z cegieł w ist. gzymsach (po zmianie konstr. dachu)
- naprawa istniejących spękań
- wykonanie nowych tynków zewnętrznych
 ocieplenie i otynkowanie ścian projektowanych
 wymiana parapetów
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00 „Część ogólna”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy

2. MATERIAŁY
Do docieplenia ścian metodą lekką/mokrą należy zastosować kompletny system termoizolacyjny,
nie należy mieszać poszczególnych składników z różnych systemów. Wybrany system powinien
posiadać odpowiednią aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie
zamieszkania zbiorowego wraz z certyfikatem potwierdzającym zgodność z tą aprobatą. Aprobata
powinna dotyczyć kompletnego systemu.
Tynk Silikatowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy. Należy stosować tynk posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu
Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

3. SPRZĘT.
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00. „Część ogólna”
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania wykonawcy.

102

Zalecany sprzęt do robót: gładka paca ze stali nierdzewnej, pace z tworzyw sztucznych (fakturowane i
gładkie) kubły do mieszania tynków, mieszarki elektryczne, wkretarki elektryczne do mocowania
kołków.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 „Cześć ogólna”.
Ogólne zasady wykonywania Robót:
-Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości oraz poleceniami Inspektora. -Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w prowadzeniu Robót zostaną, jeśli
wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
- 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.
4.2. Transport materiałów
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć
uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów
należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba
środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. Do transportu farb i
innych materiałów w postaci suchych mieszanek należy używać samochodów zamkniętych. Materiały
w postaci suchych mieszanek należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby powinny być dostarczane w
oryginalnych opakowaniach producentów.
Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane:
 nazwę i adres producenta,
 oznaczenie (nazwę handlową),
 wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Zasady ogólne wykonywania robót.
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich
Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, określonymi w
obowiązujących normach i przepisach. Przed przystąpieniem do robót wykonawca ma obowiązek
sprawdzić zgodność warunków wyjściowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie
odstępstwa powinny być zarejestrowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. W razie wątpliwości co do możliwości realizacji robót w sposób zgodny z dokumentacją
należy dokonać uzgodnień z Projektantem. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót
podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. Należy zapewnić bezpieczeństwo
pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac,
zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót
budowlanych.
5.3. Warunki pracy.
• Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna
wynosić>+4°C (podczas malowania >+7°C). W tym czasie elewację należy chronić przed
zamoczeniem i uszkodzeniem.
• Wszystkie powierzchnie nie objęte pracami należy chronić przed zabrudzeniem.
• Czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu ostatecznego zakończenia
instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień.
• Prace ociepleniowe należy koordynować z innymi pracami budowlanymi.
• W budynku nie może występować wilgoć wstępująca kapilarna.
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• Budynek powinien być wolny od wad wpływających na prawidłowe funkcjonowanie systemu
ocieplenia.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Wymagania ogólne
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji Ocena poszczególnych
etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli
jakości robót podano w ST 00 Część ogólna.
6.2. Zakres kontroli badań
6.2.1. MATERIAŁY
 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta
ich jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania.
 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiałów z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez
producenta.
 Nie dopuszcza się stosowania w budownictwie materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
6.2.2. KONTROLA INSPEKTORA NADZORU
Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robót obejmuje sprawdzenie na bieżąco, w miarę
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z
Dokumentacją projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczególności:
Dla tynków prawidłowości przygotowania podłoży, przyczepności tynków do podłoża, wyglądu
powierzchni tynku, prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku oraz wykończenia tynku
na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST 00. „Część ogólna"
7.2. Jednostka obmiarowa
Dla wykonania robót izolacyjnych, robót tynkarskich oraz robót malarskich, jednostką obmiarową jest
- m 2 pokrytej powierzchni..

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST - 00. Wymagania ogólne. Odbiór
robót obejmuje: odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór robót
poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji, odbiór końcowy.
Odbiór powinien być przeprowadzony dla każdego rodzaju robót oddzielnie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Część ogólna”.
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace
tymczasowe i towarzyszące:
 Roboty przygotowawcze
 Obrobienie przejść instalacyjnych
 Montaż, demontaż i utrzymanie rusztowań
 Transport materiałów na miejsce wbudowania
 Prace porządkowe.
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10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.
-WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB
-PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
-PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania techn. przy odbiorze
-PN-B-20130:2001 - wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
10.2. Inne dokumenty
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
późniejszymi zmianami).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa
1989r.
- Instrukcja ITB nr 321 - Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej w budownictwie.
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