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Kody CPV
45262500

Roboty murarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg - posadzek i podłoży pod posadzki
45410000-4 Tynki i gładzie
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45431000-7 Kładzenie płytek
44112310-4 Ścianki z płyt gipsowo – kartonowych
44112310-4 Sufity z płyt gipsowo - kartonowych
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WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.

Przedmiot

Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót, w zakresie „zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po
byłej kotłowni szkolnej na małe kino społecznościowe w Tuliszkowie’’.

1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.

Zakres Robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie budynków oraz zagospodarowania terenu pod budowę stacji obsługi
pojazdów w m. Białystok.

1.4.

Określenia podstawowe
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy

rozumieć w każdym przypadku następująco:
✓ Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony
pieczęcią, organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi
przepisami,

stanowiący

urzędowy

dokument

przebiegu

robót

budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących
w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonanych odbiorów,
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcą i Projektantem.
✓ Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona
do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.
✓ Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem
Dokumentacji Projektowej, której obowiązki reguluje Ustawa Prawo
Budowlane..
✓ Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora,
służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z
realizacją Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robót. Materiały wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z
4
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Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora,
✓ Deklaracja

zgodności

upoważnionego

-

oświadczenie

przedstawiciela,

producenta

stwierdzające

na

jego

lub

jego

wyłączną

odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami lub
określoną normą. Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu
zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane
pozwolenie na budowę.
✓ Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji
budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlano-wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.
✓ Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór
danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także
informacje o podmiotach władających siecią.
✓ Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez
projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca
rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Istotne
wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i
pewnych innych aspektów interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty
budowlane.
✓ Normy europejskie - 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.
✓ Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w
celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w
przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie
objętych przedmiarem.
✓ Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru
robót ulegających zakryciu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń
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instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym nazywa się także
odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się
do

użytkowania,

przed

zgłoszeniem

do

odbioru

całego

obiektu

budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy".
✓ Przedmiar 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.
✓ Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są
możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz
uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
✓ Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów,
usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień
publicznych.

Składa

się

ze

słownika

głównego

oraz

słownika

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej
Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie
kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z
ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem
20.12.2003r Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek
stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE. tzn.
od 1.05.2004r
✓ Odpowiednia

zgodność

-

zgodność

wykonywanych

robot

z

dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancjami nie został
określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.
✓ Przetargowa

dokumentacja

projektowa

-

część

dokumentacji

projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu
będącego przedmiotem robot.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inżyniera.
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Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy,
dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo
wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy
oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty
Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów,
jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z
Inżynierem jako obszary robocze. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie
utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód
oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i
nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki
złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe.
Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz
techniczno-technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych
Kontraktem.
1.5.1. Podstawa wykonania Robót objętych Kontraktem
Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest:
✓ Umowa wraz załącznikami (Kontrakt),
✓ Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne, Kosztorysy
ofertowe.
1.5.2. Zgodność robót z SIWZ i dokumentami wykonawcy
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Kontrakcie.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności pomiar rzeczywisty w terenie jest
ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z
Dokumentacją Projektową. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
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1.5.3. Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego
Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców
otrzymał wszystkie niezbędne części niniejszej SIWZ.
1.5.4. Błędy i opuszczenia
Ze względu na zakres i skomplikowanie robót ST nie rości sobie pretensji do
miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu
Dokumentów Wykonawcy i Robót wchodzących w zakres Kontraktu. Wykonawca nie
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien
natychmiast

Inżyniera,

powiadomić

który dokona

odpowiednich

poprawek,

uzupełnień lub interpretacji.
1.5.5.Stosowanie przepisów prawa i norm
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa
Polskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego i jego ukończenia Robót.
Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie
celu, jakiemu mają służyć Roboty objęte Kontraktem. Jako obowiązujące będą prawa
aktualne na dzień Przejęcia Robót przez Zamawiającego.
1.5.6. Decyzje i postanowienia administracyjne
Razem z Programem Robót w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających
datę rozpoczęcia robót Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi wykaz wszystkich
decyzji i postanowień wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z
Programem.
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien
w pełni umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie
Robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach
sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowiązków kontraktowych.
Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji
i postanowień w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji
lub postanowień na wykonanie Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli
Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.
1.5.7. Zaplecze

wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze
przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP,
8
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zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego
Inspektora Sanitarnego.
Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po
zatwierdzeniu przez Inżyniera, zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie
wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

1.5.8. Woda
Wykonawca

ustali

punkt

poboru

wody

dla

celów

budowlanych

i konsumpcyjnych na terenie budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na własną
odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę na dostarczanie wody. Koszt wody
zużytej przez Wykonawcę oraz odprowadzenia ścieków ponosi Wykonawca.
Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza, za zgodą i na
warunkach zarządzającego „źródłem" poboru tej wody. Przyłącza będą wykonane w
sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez
cały okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem Robót,
a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego.
1.5.9. Zasilanie

elektryczne

Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych.
Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze
umowę przyłączeniową na dostarczanie energii. Wykonawca na swój koszt wykona
wszelkie tymczasowe przyłącza.
W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest
on zobowiązany ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych,
przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki
zużycia i spełnić inne wymagania wynikające z umowy przyłączeniowej. Wykonawca
za zużytą energię elektryczną zostanie obciążony zgodnie z warunkami umowy
przyłączeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie
prąd zmienny służący do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu
przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego
napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec
pracowników korzystających z tego źródła prądu.
Na

Wykonawcy

spoczywa

odpowiedzialność

za

konserwację

sieci

elektrycznej poza tymi łączami. Wykonawca ma dokonać wszelkich opłat za zużytą
energię elektryczną jak również usunąć instalację i wyrównać wszelkie szkody po
zakończeniu Robót.
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.

2.1.

Wstęp

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów
stosowanych w realizacji Robót objętych Kontraktem podano w Specyfikacjach
Technicznych i Dokumentacji Projektowej. Wszystkie materiały przewidywane do
wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych
i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. Wszystkie Materiały
przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami
w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej
żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub
deklaracje zgodności.

2.2.

Źródła uzyskiwania Materiałów

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem
jakichkolwiek Materiałów i Urządzeń przeznaczonych do realizacji Robót Wykonawca
przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące ich
pochodzenia, odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty, świadectwa badań
laboratoryjnych i próbki, zgodnie z wymaganiami.
Zatwierdzenie partii Materiałów. Urządzeń z danego źródła nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,
że Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. Wszystkie Materiały muszą
pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej.

2.3.

Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem
jakości.
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W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą
zachowane następujące warunki:
✓

Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.

✓

Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do
realizacji Kontraktu.

2.4.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera.

2.5.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

2.6.

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
Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu
Budowy w miejscach lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.

3. WYMAGANIA

DOTYCZĄCE

SPRZĘTU

I

MASZYN

DO

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Liczba
i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych.
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.
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
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 Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych.
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 Kontraktu będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYMAGANIA

DOTYCZĄCE

SPRZĘTU

I

MASZYN

DO

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1.
Wykonawca

przy

Program Robót
sporządzaniu

Programu

Robót

powinien

uwzględnić

następujące czynniki i warunki:
✓ Kolejność realizacji kontraktu

z uwzględnieniem

etapów

projektowania i realizacji Robót,
✓ Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych
obowiązującym prawem,
✓ Przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót należy zapewnić
dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy,
✓ Wszystkie

urządzenia

związane

z

bezpieczeństwem

i

organizacją Ruchu powinny znajdować się w odpowiednim
miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze,
✓ Należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na
istniejącą zabudowę. Przed przystąpieniem do Robót należy dla
budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu
technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża
Wykonawcę.
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Bezpieczeństwo projektowanych obiektów w zakresie

5.2.

obciążeń
Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane
w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania
nie prowadziły do:
✓ Zniszczenia całości lub części obiektów,
✓ Przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,
✓ Uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego
wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń elementów
konstrukcji,
✓ Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym
do jego przyczyny. Konstrukcja obiektów powinna spełniać
warunki zapewniające nie przekroczenie: stanów granicznych
nośności i stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego
elementów i w całej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i
innych. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za
spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.
Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie
może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub
obniżenia jego przydatności do użytkowania.
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują:
✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1125, 1126, 2003 r),
✓ 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, 2003 r.),
✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002
r.

w

sprawie

szczegółowego

zakresu

i

formy

planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu
rodzajów

Robót

budowlanych,

stwarzających

zagrożenia
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bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002
r.).
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania Robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności
wymagania dotyczące:
✓ rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni
dostęp

do

nich

oraz

rozplanowanie

dróg,

stref

pracy

i przemieszczania się maszyn,
✓ warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas
wykonywania robót budowlanych,
✓ utrzymywania

właściwego

stanu

technicznego

instalacji

i wyposażenia,
✓ sposobu

przechowywania

i

przemieszczania

materiałów

i substancji niebezpiecznych,
✓ przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania
na budowie porządku i czystości,
✓ organizacji pracy na budowie,
✓ sposobów

informowania

pracowników

o

podejmowanych

działaniach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy
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podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i odchylenia dopuszczone właściwymi
normami.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Przebudowa urządzeń kolidujących
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić
w uzgodnieniu z użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów
właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy.
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania
Robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek
innych Robót Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty
związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie
przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w
uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu 4 godzin od ich wystąpienia.

6. KONTROLA,

BADANIA

I

ODBIÓR

WYROBÓW

I

ROBÓT

BUDOWLANYCH
6.1.

Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inżynierowi programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje
on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inżyniera.

6.2.

Zasady kontroli jakości

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną
kontrolę Robót i jakości materiałów.
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Wykonawca

zapewni

odpowiedni

system

kontroli,

włączając

personel,

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania
próbek i badań materiałów oraz Robót.
6.3.

Pobieranie próbek

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Wykonawca powinien pobrać i poddać
analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane
analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem
Inżyniera wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie oznaczania
w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą
brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania
tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania

próbek będą dostarczone przez Wykonawcę

i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego
w Kontrakcie, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5.

Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie
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Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6.

Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z Kontraktem na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier
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 Kontraktem. W takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7.

Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może
dopuścić do użycia materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty
techniczne, stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
W przypadku materiałów, dla których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne
są wymagane wg Warunków Kontraktu, każda partia dostarczona do Robót będzie
posiadać w/w dokumenty.

6.8.

Próby

Dokonywanie Prób, innych niż Próby Eksploatacyjne będzie odbywać się wg
Warunków Kontraktu. Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i
inne informacje, energię elektryczną sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę
roboczą

materiały

oraz

wykwalifikowany

i

doświadczony

personel

do

przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób. Koszty wykonania prób
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oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być
uwzględnione w cenie Kontraktu.

6.9.

Próby końcowe

Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe zgodnie z dokumentacją projektową i
warunkami Kontraktu. Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały:
a. próby przedodbiorowe,
b. próby odbiorowe,
c. eksploatację próbną.

6.10.

Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej
przekaże Inżynierowi do akceptacji dokumentację powykonawczą, instrukcje
eksploatacji oraz pozostałą dokumentację niezbędną do przekazania do eksploatacji
i użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi, w okresie nie późniejszym niż dwa miesiące
przed rozpoczęciem Prób Końcowych, kopie robocze instrukcji eksploatacji
wszystkich Urządzeń.
Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać procedury przygotowania,
dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urządzeń.
Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawcę zostaną wydrukowane (nie
kopiowane), a następnie oprawione w okładki formatu A4.
Po pozytywnym odbiorze Robót i nie później niż dwa miesiące po podpisaniu
Świadectwa Przejęcia, zostaną przedstawione Inżynierowi do zatwierdzenia robocze
wersje poprawionych instrukcji eksploatacji. Wykonawca przygotuje 6 kopii
ostatecznej wersji instrukcji eksploatacji.
Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu fragmentów
tekstu, wprowadzone na żądanie Inżyniera na skutek doświadczeń nabytych w fazie
rozruchu i obsługi Urządzeń, zostaną dołączone do każdego z sześciu egzemplarzy
instrukcji eksploatacji jako dodatek bądź strony do wymiany. Koszt wniesionych
poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.

6.11.

Pobieranie prób i analizy

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji lokalizację punktów poboru prób
przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej. Wykonawca powinien pobrać i poddać
18

Tuliszków – zmiana sposobu użytkowania pom na kino – Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane
analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem
Inżyniera wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie oznaczania
w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą
brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań.

6.12.
1)

Dokumenty Budowy

Dziennik budowy

Dziennik

budowy

jest

wymaganym

dokumentem

prawnym

obowiązującym

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.
2)

Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
3)

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
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jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione
na każde życzenie inspektora nadzoru.

6.12.1.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Winny być
udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

6.12.2.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty:
- Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- Protokoły przekazania Terenu Budowy,
- Umowy cywilno-prawne,
- Protokoły odbioru Robót,
- Protokoły z narad i ustaleń,
- Korespondencję na budowie.
6.12.3. 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 Inżyniera i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg
zasad obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej
ilości lub wykonanej pracy, więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących
obmiaru. W tym świetle:
Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową
i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem,
Cena Kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych
wymienionych w Wykazie Cen.
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne procedury przejęcia robót

8.1.

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca
zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem,
sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do
uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych
władz lokalnych.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

8.2.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części
Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia
Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru.
Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących
w zgodzie z Dokumentację Projektową i Specyfikacjami Technicznymi i innymi
uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez Inżyniera. Żaden odbiór
przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych
Kontraktem.

8.3.

Odbiór częściowy - Przejęcie części Robót

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót.
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robót. W trybie odbioru częściowego Inżynier wystawia Świadectwo Przejęcia dla
części Robót.

8.4.

Warunki Przejęcia Robót

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:
✓ Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego
celu.
✓ Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
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✓ Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc
od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania
koniecznych dokumentów.
✓ Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót lub Świadectwa Przejęcia
części Robót, stwierdzające zakończenie Robót po zweryfikowaniu
odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego.
Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w
przekazaniu.
✓ Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych

dokumentów,

wyników

badań

i

pomiarów,

Prób

Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót zgodnie z
Kontraktem.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.
8.5. Dokumenty Przejęcia Robót
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
✓ Oryginał Dziennika Budowy,
✓ Oświadczenie kierownika budowy:
o o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
o o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a
także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości,
budynku lub lokalu,
✓ Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,
✓ Inwentaryzację geodezyjną Obiektów,
✓ Inwentaryzację powykonawczą Obiektów,
✓ Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót
zanikających
i ulegających zakryciu.
✓ Uzgodnienia technologiczne.
✓ Protokoły badań i sprawdzeń,
✓ Deklaracje zgodności, atesty
✓ Sprawozdanie techniczne, Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
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o zakres i lokalizację wykonywanych Robót,
o wykaz wprowadzonych zmian,
o uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
o datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego - Przejęcia Robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wymagań ustalonych przez Inżyniera.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja.
Po wykonanie Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku
konieczności wykonania tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Inżynier
wystawi Protokół Końcowego Przejęcia Robót.

8.5.1.

Świadectwo Przejęcia

Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót, pod warunkiem spełnienia przez
Wykonawcę następujących warunków:
✓ Zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi
Wymaganiami i pod warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera,
✓ Dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed
wystawieniem Świadectwa Przejęcia.

8.5.2.

Świadectwo Wykonania

Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Inżynier nie wystawi
mu Świadectwa Wykonania stwierdzającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się
ze wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu. Inżynier wystawi Świadectwo
Wykonania po upływie ostatniego dnia Okresu Zgłaszania Wad lub niezwłocznie po
tym, gdy Wykonawca dostarczy wszelkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy i
dokona prób wszystkich Robót, włącznie z usunięciem wad.
9. ROZLICZENIE ROBÓT
Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę
na podstawie dokumentów kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną
pozycją Wykazu Cen.
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Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie przedmiotu Zamówienia.
Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować:
✓ Robociznę bezpośrednią.
✓ Wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy,
✓ Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku
pracy),
✓ Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i
kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana
Robót, wydatki dotyczące bhp,
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa
Wykonawcy
i inne,
✓ Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu
innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie
gwarancyjnym,
✓ Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen
jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną
Robotę w Wycenionym
Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za
wykonanie Robót objętych tą pozycją.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.
•

Akty prawne - ustawy
Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane Jednolity tekst Dz. U. z 2003
r Nr 207, poz. 2016) z późniejszymi zmianami.

•

Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 9,
poz. 177)
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•

Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.
881)

•

Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229)

•

Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr
122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami)

•

Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz U. Nr 62, poz.
627 z późniejszymi zmianami)

•

Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodności (jednolity tekst
Dz. U. z 2004 r Nr 204, poz. 2087).

10.2.

Akty prawne - rozporządzenia

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich
oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)
✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie
określenia

polskich

jednostek

organizacyjnych

upoważnionych

do

wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)
✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)
✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie
rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania których można
przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej
kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)
✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy
informacyjnej

oraz

ogłoszenia

zawierającego

dane

dotyczące

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

10.3.

Inne dokumenty

✓ BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa
2001 r
✓ Korzeniewski

W:

Nowe

warunki

techniczno-budowlane.

POLCEN

Warszawa 2004 r
✓ Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie
Centrum

Postępu

Techniczno-Organizacyjnego

PZITB

Oddział

Warszawski
✓ 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
✓ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa
2001 r
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV 45320000-6

Roboty izolacyjne

KOD CPV 45410000-4

Tynki i gładzie

WSTĘP

1.

1.1.

Zakres robót

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robót
izolacyjnych wg Dokumentacji Projektowej.
1.2.

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4
Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:
•

Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch
środowisk (układów). Izolację dzieli się na: elektryczną, akustyczną, cieplną,
przeciwkorozyjną oraz przeciwwilgociową. Izolacja przeciwwilgociowa
i przeciwwodna - izolacja chroniąca konstrukcje stykające się gruntem przed
wilgocią.

•

Izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych,
smoły węglowej, asfaltu lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczającą
budowle, pomieszczenia lub urządzenia przed przenikaniem wody i wilgocią.

•

Izolacja akustyczna (dźwiękochłonna) - jest to rozwiązanie, które
zabezpiecza wnętrze przed przedostawaniem się niepożądanych dźwięków z
zewnątrz - obniża lub tłumi hałasy. Skuteczna izolacja wymaga stosowania
specjalnych materiałów, które odpowiednio zamontowane i dobrane pełnią
funkcję bariery dźwiękoszczelne System - zbiór elementów wyróżnionych ze
względu na zachodzące między nimi powiązania. Izolacja epoksydowa Jeden z rodzajów izolacji chemoodpornych. Do jej wykonania stosuje się
żywice epoksydowe lub kompozyty żywic epoksydowych. Charakteryzuje się
odpornością na działanie wielu substancji chemicznych, np. roztworów
kwasów

organicznych

i

nieorganicznych

(z

wyjątkiem

kwasu
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fluorowodorowego

i

octowego),

roztworów

wodorotlenków

i

soli

nieorganicznych, olejów, paliw silnikowych.
MATERIAŁY

2.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2 Specyfikacji
Technicznej 00.
2.1.

Podstawowe

materiały

do

wbudowania

i

minimalne

wymagania
•

Płyty

styropianowe

-

styropian

powinien

odpowiadać

wymaganiom

określonym w normie PN-EN 13163 i PN-EN 13164,
•

Papa termozgrzewalne

•

Papa termozgrzewalna podkładowa i nawierzchniowa

•

Emulsje asfaltowe wg normy PN-74/B-24622

•

Materiały uszczelniające na bazie żywic

•

Powłoki ochronne na beton i stal do zabezpieczania konstrukcji obciążonych
wodą lub ściekami.

•

Beton C 8/10, wg ST-02.02
A) Izolacje wewnętrzne

Materiał będący kombinacją żywicy epoksydowej i oleju atracenowego, z
dodatkiem wypełniaczy mineralnych, o właściwościach:
•

Minimalna zawartość rozpuszczalników

•

Materiał twardo-ciągliwy, o bardzo wysokiej odporności na ścieranie i
uderzenia

•

Wysoka odporność chemiczna:
-

średnio agresywne ścieki przemysłowe,

-

rozcieńczone kwasy i zasady,

-

większość soli,

-

tłuszcze,

-

oleje, smary

-

detergenty.

•

Materiał utwardza się również w pod wodą

•

Wymagana trwałość min. 10 lat

B) Papy
Papa termozgrzewalna podkładowa
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•

Wykończenie dolnej powierzchni cienką folią PE

•

Rodzaj bitumu - SBS

•

Grubość - 3 f 5 mm

•

Wkładka nośna - włóknina poliestrowa 180 f 250 g/m2

•

Siła zrywająca podłużna - 400 - 800 N/5cm

•

Siła zrywająca poprzeczna - 300 - 800 N/5 cm

•

Wydłużenie przy sile zrywającej podłużnej i poprzecznej- 2 f 40%

•

Dolna granica elastyczności -20 f - 25°C

•

Odporność na wysokie temperatury - +70 f +100°C

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
Asfaltowa papa wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze
250 g/m2, na wierzchniej stronie znajduje się posypka gruboziarnista, spodnia
strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego:
•

zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2

•

maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 750 / 700 N

•

wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 40 / 40 %

•

giętkość w obniżonych temperaturach - 25° C

•

odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100° C

•

grubość 5,2 ±0,2 mm
a) Styropian wodoodporny

•

Chłonność wody po 24 h < 0,075 %

•

Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji po 28 dobach dla grubości 50 mm <
4,4 %

•

Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji po 28 dobach dla grubości 100 mm
< 1,8 %

•

Gęstość pozorna > 30 kg/m3

•

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym > 180 kPa

•

Wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni płyty > 350 kPa
3.3.3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5.
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Izolacje z mas bitumicznych dostępnych w beczkach stalowych, należy
transportować w pozycji leżącej, otworem wylewowym do góry, zabezpieczając
beczki przed możliwością toczenia i ocierania się. Beczki te można przy przeładunku
przetaczać, lecz w sposób bardzo ostrożny celem uniknięcia ewentualnego
otworzenia się beczki. Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie
z wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane
wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny być pakowane,
przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub
świadectwach ITB. Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu,
ładowane w jednej warstwie, w pozycji stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone
przed przewróceniem się i uszkodzeniem.
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach)
należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy,
kleszczowy lub chwytakowy.
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej
ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny,
rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy
wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie. jak: maty słomiane, wióry
drzewne. płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.
5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie,
w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym
materiały te należy układać na podkładzie z desek lub płyt betonowych i przykrywać
szczelnie brezentem lub folią.
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego
najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną
dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. Rolki papy
i lepiki należy przechowywać w pomieszczeniach krytych o temp. 20°C, chroniących
papę przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników.
Rolki należy ustawiać w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy powinny
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zawierać nie więcej niż 1200 rolek, a odległość między stosami powinna wynosić nie
mniej niż 80 cm.
Środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie
zamkniętych

opakowaniach,

zabezpieczonych

przed

bezpośrednim

nasłonecznieniem
i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
Materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach,
w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
Izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej, płyt z polistyrenu
przechowywać

w

warunkach

zabezpieczonych

przed

uszkodzeniem

i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,
Siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechaniczny
6. WYKONANIE ROBÓT
6.1.

Przygotowanie powierzchni pod izolację

Podłoża pod izolacje przeciwwodne - wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni
izolowanych oraz sfazowanie naroży:
•

przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu
i odpadów,

•

podłoże pod izolację powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu
itp.,
w obiektach wymaganych projektem przez hydropiaskowanie

•

podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany.

•

podczas tej fazy budowy woda nie może dostać się pomiędzy podłoże a
powłokę gruntową. Luźne fragmenty podłoża należy usunąć. Wyprawy
tynkarskie powinny być zatarte na ostro, nie mogą być wygładzane, ponadto
muszą być stwardniałe.

•
6.2.

Sposób wykonania izolacji - wymagania ogólne

Wszystkie izolacje wykonać zgodnie ze szczegółową instrukcją producenta
zastosowanych materiałów izolacyjnych.

6.3.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje wodochronne należy układać podczas:
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•

bezdeszczowej pogody

•

po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace
izolacyjne

•

po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów

•

przy temperaturze powyżej 5°C przy użyciu materiałów bitumicznych i
15°C przy układaniu folii z tworzyw sztucznych, o ile nie są podane
przez producenta odrębne wymagania

Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić
wszystkie działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje
przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa,
bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona i zatarta na
ostro, a pod izolację z tworzyw sztucznych również gładka.
W przypadku nierówności większych niż 5 mm/m należy zastosować warstwę
wyrównawczą z zaprawy cementowej 1:3 -f 1:4, zaś przy nierównościach mniejszych
niż 5 mm/m należy wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej z
dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych zapraw
wyrównujących.
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie
mniejszym niż 3 cm lub sfazowane pod kątem 45o na szerokość i wysokość co
najmniej 5 cm od krawędzi.
Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych
lub innych materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
Gruntowanie
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych należy przeprowadzać
w temperaturze powyżej 5°C i poniżej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy
gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać
5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie można rozpocząć nie wcześniej
jak po 21 dniach od ukończenia betonowania. Zaleca się jednak aby beton był co
najmniej 28 dniowy. Gruntowanie pod izolacje smołowe wykonać smołą dachową wg
PN-72/C-9701 a pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622
lub emulsją asfaltową wg BN-82/6753-01. Mieszanie materiałów smołowych
i

asfaltowych

jest

niedopuszczalne.

Podłoże

powinno

być

sprawdzone

i przygotowane.
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Właściwa izolacja
6.3.1.

Izolacje z mas bitumicznych

Powłoki bitumiczne należy nakładać pędzlem. Izolację nakładać warstwami tak, aby
każda warstwa stanowiła jednolitą ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni
podkładu.
Nie wolno rozcieńczać materiałów smołowych z rozpuszczalnikami ani mieszać go
z innymi materiałami izolacyjnymi. Materiał należy w beczce rozmieszać.
6.3.2.

Izolacje z materiałów rolowych

Do materiałów rolowych zalicza się:
•

Papy zwykłe na osnowie z tektury budowlanej, włókna szklanego lub
poliestrowego

•

Papy termozgrzewalne

•

Membrany samoprzylepne

•

Folie z tworzyw sztucznych

Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca
do podłoża lub podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze,
fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiałów
bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5°C, natomiast z folii
z tworzyw sztucznych w temperaturze nie niższej niż 15°C.
Papy należy przyklejać na zagruntowane podłoże i między sobą w wyniku
nadtopienia palnikami gazowymi masy bitumicznej i dociśniecie do podłoża już
ułożonej warstwy.
Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz
pomiędzy poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0-1,5 mm. Przy
układaniu izolacji podłoży szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i
poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady
arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie o 20 cm.
Folie należy układać luźno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym
punktowym przyklejeniem zakładów szerokości 5 cm przez zgrzewanie i spawanie
gorącym powietrzem lub sklejanie.
Izolacje z mas izolacyjnych i tzw. Płynnych folii wykonuje się wg zaleceń
podanych przez producenta tych wyrobów.
Membrany samoprzylepne układać na gładkim i zagruntowanym podłożu. Na
płaszczyznach pionowych zaleca się na górnej krawędzi mocować membranę
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mechaniczne a na powierzchniach poziomych i pionowych dociskać wałkiem do
podłoża.
Izolacje paroszczelna (paraizolację) wykonać:
•

z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej powlekanej z zakładami sklejonymi
lepikiem, ułożonych luźno na podłożu lub

•

z folii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej lub układanej na zakład wynoszący
co najmniej15 cm,

6.3.3. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe
Izolacja akustyczna i termiczna posadzek
Izolacja w konstrukcji podłogi powinna być wykonana z materiału w stanie
powietrzno-suchym. Izolację należy układać szczelnie oraz w taki sposób, aby
zapobiec

tworzeniu

się

mostków

cieplnych

lub

dźwiękowych.

Izolacje

wykonywane z płyt powinny być układane na spoinę mijaną.
Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa powinna być chroniona w czasie
dalszych robót przed uszkodzeniem. Wykonanie izolacji
Materiał izolacyjny należy układać na podłożu, którego wilgotność nie może
przekraczać 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej.
Jeżeli

w

projekcie

nie

przewidziani

izolacji

przeciwwilgociowej

lub

paroszczelnej , to należy sprawdzić prawidłowość powierzchni podłoża i ewentualnie
wykonać

warstwę

wyrównawczą.

Podłoże

pod

izolację

cieplną

lub

przeciwdźwiękową powinno być równe i poziome: w przypadku nierówności
przekraczających ±5 mm podłoże powinno być równane. Jako warstwa
wyrównawcza może być zastosowana warstwa suchego piasku o grubości 1-2 cm.
Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów
wydzielających substancje organiczne, rozpuszczające polistyren. W szczególności
płyty styropianowe nie mogą być układane na powłokach izolacyjnych wykonanych
z roztworów asfaltowych, pap i lepików asfaltowych stosowanych na zimno, a. także
nie powinny być przykrywane .papą. Płyty styropianowe mogą być natomiast
układane na powłokach z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco lub
przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

6.4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 6 Specyfikacji
Technicznej 00. Odbiorowi robót zanikających podlegają następujące prace:
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•

przygotowanie powierzchni do gruntowania

•

zagruntowanie powierzchni

•

położenie każdej warstwy izolacji

•

ciągłość warstw
✓ ODBIÓR ROBÓT
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika

budowy. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
✓ OBMIAR ROBÓT
Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 7
Specyfikacji Technicznej 00.
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 8 Specyfikacji
Technicznej 00.
✓ CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty izolacyjne.
Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w
scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i
ukończenia robót rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami
rozbiórkowymi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych
materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
✓ PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami
stosowane na gorąco
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej PN-89/B-27617/A1:1997
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego
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PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej PN-B-27620:1998
Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa
podkładowa na włókninie przeszywanej
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -Specyfikacja
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja PN-B24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa PN-B-24003:1997 Asfaltowa
emulsja kationowa
PN-ISO 3342:2000 Tekstylia szklane - Maty - Wyznaczanie siły zrywającej
PN-ISO 3616:2001 Tekstylia szklane - Maty - Wyznaczanie średniej grubości,
grubości pod obciążeniem i po odprężeniu
PN-ISO 4900:2002 Tekstylia szklane - Maty i wyroby płaskie - Wyznaczanie
podatności na formowanie kontaktowe
PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie
krótkotrwałej nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia.
PN-EN 12087:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie
nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu.
PN-EN 12088:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie
absorpcji wody przy długotrwałej dyfuzji.

36

Tuliszków – zmiana sposobu użytkowania pom na kino – Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

MONTAŻ STOLARKI - ST 05
1.

WSTĘP

1.1.

Zakres

Robót

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie drzwi - wg Dokumentacji
Projektowej.

1.2.

Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4
Specyfikacji Technicznej 00.

2.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania podano w punkcie 2 Specyfikacji Technicznej 00.

Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu drzwi i okien są:
✓ Stolarka

drzwiowa

wg

ilości

wynikających

z

dokumentacji

architektonicznej,
✓ Dodatkowo drzwi wyposażyć w;
• elementy łączące,
• okucia,
• akcesoria.
3.

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 2 Specyfikacji

Technicznej 00. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez
Inżyniera.

4.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji

Technicznej 00.

5.

WYKONANIE ROBÓT
Przygotować

otwory

drzwiowe

wg

oznaczeń

na

rysunkach.

Przed

zamówieniem upewnić się czy wielkość otworu w murze odpowiadać będzie
zamówieniu.
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót
murowych.
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Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża,
do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu
ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu
zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.
Wymiary zewnętrzne (cm)

Liczba punktów Rozmieszczenie
zamocowań

wysokość

szerokość

punktów

zamocowań
w nadprożu i na stojaka
progu

Do 150

Powyżej 150

do 150

4

nie mocuje się

po 2

150±200

6

po 2

po 2

powyżej 200

8

po 3

po 2

do 150

6

nie mocuje się

po 3

150±200

8

po 1

po 3

powyżej 200

10

po 2

po 3

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie
drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy
wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeży.
Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny
między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie
ościeżnic w pionie i poziomie.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania:
-

sprawdzenie wymiarów - dopuszczalne odchyłki wymiarów wg

PN-78/M-02139
-

sprawdzenie

powierzchniach

wykonania

widocznych

po

skrzydła

drzwiowego,

zamontowaniu

powinien

na
być

zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła
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drzwiowego

powinna

być

prosta,

bez

skrzywień,

skręceń,

wichrowatości i trwałych odkształceń;
-

skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień,

wichrowatości, odchyłka w wymiarach ±1 mm;
-

sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi - dopuszczalne

przesunięcia płaszczyzn bocznych ramy ościeżnicy względem siebie
nie powinny przekraczać ±0,3 mm;
-

sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć - konstrukcja

wyrobu powinna zapewnić współosiowość zawiasów - dopuszczalna
odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm;
-

sprawdzanie działania drzwi - skrzydło drzwiowe pod wpływem

siły przyłożonej do klamki lub gałki powinno się otwierać i zamykać
swobodnie, bez zahamowań, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa
obciążników zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu
skrzydła drzwiowego powinna wynosić więcej niż 2,5 kg.
-

sprawdzenie izolacyjności akustycznej - wg PN-87/B-02151;

-

sprawdzenie infiltracji powietrza - infiltracja powietrza drzwi

wewnętrznych wejściowych nie powinna być większa niż 1 m3 na 1 m
długości szczeliny w ciągu 1 h, przy różnicy ciśnień A p =10 Pa;
-

Przygotowanie do badań: Drzwi przed badaniem należy

przechowywać co najmniej 8h, w pomieszczeniu o temp. 20° ±2°C
i wilgotności względnej 50 ±10%.
-

Sprawdzenie wymiarów, szerokość i wysokość, należy wykonać

na jednej powierzchni licowej, na krawędziach równoległych do
krawędzi wyrobu, oddalonych od krawędzi nie więcej niż 20 mm.
-

Pomiar powinien być wykonany z dokładnością ± 0,5 mm.

Sprawdzenie stanu powierzchni należy przeprowadzić wizualnie w
świetle dziennym lub w rozproszonym świetle sztucznym z odległości 1
m.

7.

OBMIAR ROBÓT

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na
podstawie obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie
do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania
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Robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach
kompletu wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.

8.

PRZEJĘCIE ROBÓT

Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej 00.

9.

CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z
montażem drzwi. Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych
wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga
wykonania i ukończenia robót rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z
robotami rozbiórkowymi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych
materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.
PN/B-10087/ 96 Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.
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.
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POSADZKI I PODŁOGI - ST 06
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg - posadzek i podłoży pod posadzki

1.

WSTĘP

1.1.

Zakres

Robót

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie posadzek - wg Dokumentacji
Projektowej.

1.2.

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4
Specyfikacji Technicznej.

2.

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2 Specyfikacji
Technicznej. Jako posadzki w należy zastosować gress antypoślizgowy, trudno
ścieralny.
•

Płytki gresowe i terakotowe przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować
się niską nasiąkliwością i ścieralnością (kl. min. IV), antypoślizgowością,
odpornością na uderzenia. Należy zastosować płytki 1 gatunku. Do mocowania
płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte
gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują
się wodoodpornością, mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością.
Płytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadać odpowiednie atesty.

3.

SPRZĘT
Układanie płytek z gresu wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę

klejącą przygotowuje się przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Roboty można
wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji

Technicznej 00.
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5.

WYKONANIE ROBÓT
Podkład pod posadzkę powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie

3 dni od wykonania podkładu nie spadnie poniżej niż 5°C.
Podkłady pod posadzki powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa.
Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z
założonym spadkiem. Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne
zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą
konsystencję. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu
między listwami kierunkowymi o wys. równej wysokości podkładu z zastosowaniem
ręcznego

lub

mechanicznego

i wyrównaniem powierzchni.

zagęszczania

z

równoczesnym

zatarciem

Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny

poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać
2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych
7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym.
Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych
stanu surowego i robót tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami
ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić
5°- 35°C. Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy
przygotować mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę
z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek.
Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy. Grubość nakładanej
warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna
się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki i pasów
prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5
mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej,
oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin, o jednolitej barwie. Po
zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą
posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek
cokołowych lub przyciętych płytek.
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5.1. Wykonywanie podkładów cementowych
Zaprawa cementowa powinna mieć konsystencję gęstą (1- 4 cm zanurzenia
stożka pomiarowego). Mieszanka cementowa niezwłocznie po zakończeniu
mieszania powinna być rozłożona między listwy kierunkowe o wysokości równej
grubości podkładu. Powierzchnia musi być wyrównana i zatarta lub, w zależności od
potrzeb,

wygładzona.

Dodatkowe

nawilżanie,

posypywanie

cementem

lub

nakładanie drobnoziarnistej zaprawy jest niedozwolone. W świeżym podkładzie
powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez nacięcie ( np. pacą
stalową ) na głębokości 1/3 - V grubości podkładu, o rozstawie nie przekraczającym
6m, a w korytarzach 2 - 2,5 - krotności szerokości. Szczeliny przeciwskurczowe
muszą dzielić podkład na pola o powierzchni nie większej niż 36m2. Szczeliny
dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji i w
liniach oddzielających fragmenty powierzchni różniących się wymiarami i kształtami.
Przez pierwsze co najmniej 7 dni podkład należy utrzymywać w stanie
wilgotnym
(np. przykryty folią lub spryskiwany wodą ) i chronić przed szkodliwymi wpływami
(np. dużą różnicą temperatury) , aby skurcz był możliwie mały. W tym czasie podkład
powinien być wyłączony z ruchu. Do zapraw używanych do wykonywania podkładów
nie można dodawać wapna. Zbrojenie podkładu należy wykonać w dwóch
warstwach: najpierw warstwę grubości równej ok. V grubości podkładu, następnie
zbrojenie i kolejno podkład do pełnej grubości.

6.

KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg polega na sprawdzeniu

wszystkich faz prac, konieczny jest stały
1

bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy

i Inżyniera. Kontrola jakości powinna obejmować:
•

sprawdzenie

materiałów,

pod

względem

ich

zgodności

z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i niniejszą ST,
•

sprawdzenie wykonania podkładu,

•

sprawdzenie poprawności wykonania posadzki

Podczas odbioru jakościowego płytek przeznaczonych do wykonania posadzek
należy sprawdzić:
•

zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,
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•

gatunek dostarczonych płytek i wykładzin (wymaga się 1-ego

gatunku),
•

jednolitość barwy,

•

stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków),

•

prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować

zwichrowanie, łukowatość, rombowatość płytek),
•

7.

prawidłowość zachowania wymiarów.

OBMIAR ROBÓT
Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są

rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie
płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle
cena wykonania Robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach
ryczałtowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom
zgodnie z Kontraktem.

8.

PRZEJĘCIE ROBÓT
Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 1.9 Specyfikacji

Technicznej.

9.

CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z

układaniem posadzek. Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych
wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga
wykonania i ukończenia robót rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z
robotami rozbiórkowymi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych
materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

10.
•

PRZEPISY ZWIĄZANE
D. U. nr 75/02 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie. PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe.
Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. PN-EN 99:1993 Płytki i płyty
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ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. PN-E 100:1993 Płytki i płyty
ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie.
•

PN-EN 102:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie
odporności na wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione.

•

PN-EN 163:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

•

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-83/B06256 Beton odporny na ścieranie.

45

Tuliszków – zmiana sposobu użytkowania pom na kino – Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

ROBOTY TYNKARSKIE – ST 7
KOD CPV 45410000-4
1.

Tynki i gładzie

WSTĘP

1.1.Zakres
Robót
Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie tynków - wg
Dokumentacji Projektowej.
1.2.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4
Specyfikacji Technicznej.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2 Specyfikacji
Technicznej 00. Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo-wapienne,
przygotowywane na budowie, marka zaprawy:
-

dla wykonania obrzutki - 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1)

-

dla wykonania narzutu - 3, 5

-

dla wykonania gładzi - 1,5, 3.

Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda, powinny
odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać
siarczanów, chlorków, organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany
przez producenta atest.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4.
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji
Technicznej.
5. WYKONANIE ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być:
-

zakończone wszystkie roboty stanu surowego,

-

zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
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-

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi
aluminiowych).

Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu
doby temperatura nie spadnie poniżej 0°C. W niższych temperaturach można
wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających.
Tynki wewnętrzne należy wykonać jako trójwarstwowe, pospolite, kat. III,
składające się z obrzutki, narzutu i gładzi.
Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu
portlandzkiego i żużla. Do zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub
wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez
grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczeń. Gaszenie wapna powinno być
wykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w
nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. Skład objętościowy zapraw należy
dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.
Orientacyjny skład zapraw o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego: do
uzyskania jednorodnej zaprawy.
W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z
cementem przed połączeniem z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku
stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je
rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników sypkich.
Podłoże z elementów wapienno-piaskowych, pod wykonanie tynków, powinno
być czyste i odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość
10-15 mm. Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. Tynki można
wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. Obrzutkę grubości 3-4 mm, należy
wykonać z zaprawy cementowo - wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy cementowej
1 : 1.
Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy
cementowo-wapiennej, po związaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w
jednym kierunku. Grubość warstwy narzutu powinna wynosić 8-15 mm. Gładź należy
nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwz zaprawy cementowo-wapiennej, piasek użyty do wykonania
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gładzi powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać
jednolicie, gładką pacą drewnianą.
Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia,
powinny być zwilżane wodą.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania
z dokumentacją techniczną. Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża
wynosi 0,025 MPa. Dopuszczalne odchylenia dla tynków III kat.:
-

odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na długości łaty kontrolnej 2 m

-

odchylenie powierzchni i krawędzi:

-

od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/ m i ogółem nie więcej niż
4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w
pomieszczeniach wyższych;

-

od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/ m i ogółem nie więcej niż 6
mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi;

-

odchylenie

przecinających

się

płaszczyzn

od

kąta

przewidzianego

w dokumentacji: nie większe niż 3 mm/ m;
-

odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

-

miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm
w liczbie 3 na 10 m2 tynku, Niedopuszczalne jest występowanie następujących
wad:
▪

wypryski

i

spęcznienia

wskutek

obecności

cząstek

wapna

niegaszonego,
▪

pęknięcia powierzchni,

▪

wykwity soli w postaci nalotu,

▪

trwałe zacieki na powierzchni,

▪

odparzenia, odstawanie od podłoża;

7. OBMIAR ROBÓT
Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na
podstawie obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie
do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania
Robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach
kompletu wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.
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8. PRZEJĘCIE ROBÓT
Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej.
9. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty tynkarskie.
Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną
pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania
i ukończenia robót rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami
rozbiórkowymi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych
materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

Przepisy związane określono w punkcie 10 Specyfikacji Technicznej.
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ROBOTY MALARSKIE - ST 8
1. WSTĘP
1.1.

Zakres

Robót

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robót
malarskich - wg Dokumentacji Projektowej, tj. malowanie przegród pionowych (ścian)
oraz stropów po uprzednim przygotowaniu powierzchni do malowania, tj. ich
wyszpachlowaniu.

1.2.

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4
Specyfikacji Technicznej.
2. MATERIAŁY
Zastosowanym materiałem do malowania ścian we wnętrzach są farby
emulsyjne do malowań wewnętrznych, przeznaczone do stosowania na tynki
cementowe, cementowo-wapienne, podłoża gipsowe, betonowe itp. Farby powinny
odpowiadać obowiązującej normie PN-93/C-89440 i posiadać ocenę higieniczną
PZH. Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy
farb przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych,
na który składają się farba gruntująca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa
ogólnego stosowania. Możliwe jest również zastosowanie pojedynczej powłoki,
spełniającej rolę podkładu i warstwy nawierzchniowej jednocześnie.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3 Specyfikacji
Technicznej 00. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego
przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji
Technicznej 00.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów bhp i p. poż.
W szczególności, przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne
rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne należy:
-

stosować odzież ochronną,

-

wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej,

-

przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących
spowodować iskrzenie,

-

zapewnić stałą dostępność sprzętu p. poż.
Malowanie farbami emulsyjnymi na podłożach z tynków

5.1.

cienkowarstwowych, tynków cementowo - wapiennych lub płyt
gipsowo-kartonowych
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po
zakończeniu:
o robót budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem założenia opraw,
przykryw

kontaktów,

wyłączników

elektrycznych,

przyklejania

okładzin, białego montażu),
o wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe,
o montażu stolarki i ślusarki,
o drugie malowanie można wykonać po zakończeniu: białego montażu,
o ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych).
Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i
odpylone. Ściany powinny być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy
wyrównać, zaszpachlować i zeszlifować, jeśli wymagana jest duża gładkość
powierzchni.
Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna
przekraczać 4% (wg zaleceń producenta farby).
Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30°C. Farbę można
nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. Przed malowaniem farby należy
dokładnie wymieszać. Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w
ilości 20-30%. Kolejne warstwy można nakładać po wyschnięciu poprzednich tj. po
2-3 godzinach, używając farby o lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża
wymagane jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby. Do farb nie można dodawać farb
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klejowych, wapna, kredy. Pomieszczenia po malowaniu farbami emulsyjnymi należy
wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Zabrudzone
powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w
dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez
producentów oraz wyników kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do
użycia materiałów z dokumentacją techniczną, z normami państwowymi lub
świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały, których
jakość jest niepotwierdzona odpowiednimi świadectwami powinny być zbadane
przed użyciem.
Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża - tynku należy dokonać po
uzyskaniu protokołu odbioru tynku, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
malarskich. Badanie podłoża należy przeprowadzać przy temp. min. 5°C i
wilgotności względnej powietrza max. 65%. Badanie powinno obejmować:
-

określenie

stopnia

skarbonizowania

tynku

wapiennego,

cementowo-

wapiennego, cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i
zwilżenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny jeżeli wystąpi zabarwienie ciemnoróżowe

- tynk należy uznać za

niedostatecznie skarbonizowany.
-

określenie utwardzenia przygotowanych tynków. poprzez kilkakrotne potarcie
dłonią powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypują się ziarenka
piasku,

-

nasiąkliwości poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy
małej nasiąkliwości ciemna plama może wystąpić po 3 sek.

Powłoki malarskie powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących
i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu ), odporne na tarcie na sucho i szorowanie
przy myciu roztworem środka myjącego oraz na reemulgację.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni. Inne
wymagania - barwa powłok powinna być jednolita i równomierna, bez smug, plam,
zgodna z wzorem producenta.
Powierzchnie powłok powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i
śladów pędzla. Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od
podłoża oraz widocznych łączeń lub poprawek. Dopuszcza się chropowatość
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powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoki nie
powinny wykazywać rozcierających się grudek pigmentów i wypełniaczy.
7. PRZEJĘCIE ROBÓT
Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 8 Specyfikacji Technicznej.
8. CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty malarskie.
Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną
pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i
ukończenia robót rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami
rozbiórkowymi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych
materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Przepisy związane określono w punkcie 10 Specyfikacji Technicznej
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UKŁADANIE GLAZURY NA ŚCIANACH - ST 9

1.

WSTĘP
1.1.Zakres Robót
Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie glazury - wg Dokumentacji

Projektowej.
1.2.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4
Specyfikacji Technicznej 00.

2.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2 Specyfikacji

Technicznej 00. Płytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okładziny
wewnętrzne, powinny mieć gładką i lśniącą powierzchnię licową, a stronę montażową
- chropawą, żeberkowaną. Nasiąkliwość płytek nie powinna przekraczać 14%. Do
mocowania okładzin z płytek ceramicznych będą stosowane zaprawy cementowe i
kleje.

3.

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3 Specyfikacji

Technicznej 00.
Układanie płytek z ceramicznych wykonuje się przy użyciu pacy zębatej,
zaprawę klejącą przygotowuje się przy użyciu
mieszadła wolnoobrotowego.

4.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji

Technicznej 00.

5.

WYKONANIE ROBÓT
Do układania okładzin można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania

murów. Podłoże pod okładziny powinno być równe i gładkie. Temperatura powietrza
przy mocowaniu okładzin nie powinna być niższa niż 5°C. Bezpośrednio przed
wykonywaniem Robót podłoże powinno zostać oczyszczone z brudu i kurzu. Nie
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powinno być porysowane ani mieć złuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i
pęknięcia należy zaprawić zaprawą cementową, nierówności należy wyrównać
zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa, po uprzednim zwilżeniu podłoża.
Przy nierównościach do 3 mm wystarczające jest nałożenie cienkiej warstwy
wygładzającej np. tynku pocienionego lub kleju.
Przed przystąpieniem do mocowania okładziny należy określić jej obrys,
wyznaczyć położenie płytek na powierzchni, i określić położenie górnej krawędzi
elementów w poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura. Płytki
powinny zostać posortowane, wstępnie należy rozplanować ich ułożenie na ścianie.
Płytki do wykonania okładzin wewnętrznych będą mocowane na kleju, na dokładnie
wyrównanym podłożu. Ściany powinny być czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki
wyrównane zaprawą cementową Układanie płytek rozpoczyna się od wyznaczenia
rozmieszczenia płytek. Rozplanowanie płytek powinno być symetryczne względem
otworów drzwiowych i okiennych. Przycinanie płytek należy ograniczyć do minimum.
Układanie rozpoczyna się od najniższego pasa płytek na ścianie, opierając je na
łatach drewnianych. Klej nanosi się na całą powierzchnię płytki warstwą gr. 1-1,5 mm.
Grubość spoin powinna wynosić ok. 2 mm. Narożniki okładzin należy wykończyć
listewkami z PVC w kolorze harmonizującym z barwą okładziny. Po ułożeniu
okładzinę należy wyspoinować i po stwardnieniu zmyć.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Podczas kontroli jakości należy sprawdzić:
-

zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,

-

gatunek dostarczonych płytek (płytki w 1 gatunku),

-

jednolitość barwy i wzoru,

-

stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków szkliwa),

-

prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie,

łukowatość, rombowatość płytek),
-

prawidłowość zachowania wymiarów (maksymalna odchyłka):

-

długość krawędzi ±3 mm,

-

grubość płytek ±2 mm;

-

Płytki powinna cechować:

-

nasiąkliwość max. 10%,

-

szkliwo odporne na nagłe zmiany temperatury w granicach 170°C do 18 ±2°C,

-

wytrzymałość mechaniczna na zginanie min. 15 N/ mm2
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-

Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol

producenta, datę produkcji. Na opakowaniu powinny być umieszczone dane
producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku.

7.

OBMIAR ROBÓT
Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są

rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie
płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle
cena wykonania Robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach
ryczałtowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom
zgodnie z Kontraktem.

8.

PRZEJĘCIE ROBÓT
Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 8 Specyfikacji

Technicznej 00.

9.

CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane

z układaniem glazury. Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych
wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga
wykonania
i ukończenia robót rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami
rozbiórkowymi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych
materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
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ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH - ST 10
KOD CPV 44112310-4 – ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH

1.

WSTĘP
1.1.Zakres Robót
Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie ścianek działowych - wg

Dokumentacji Projektowej.
1.2.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4
Specyfikacji Technicznej 00.

2.

MATERIAŁY

. Wszystkie materiały użyte do wykonania ścianki działowej muszą mieć dokumenty
potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane
do wykonania robót opisanych w niniejszym punkcie powinny spełniać niżej
określone wymagania techniczne i estetyczne:
✓ płyty gipsowo-kartonowe, zwykłe, wodoodporne oraz ognioochronne –
wg BN-86/67 43-02 i PN-B-79405:1997, gr. 12,5 mm:
✓ wełna mineralna grubości 100 mm, gęstości 50 kg/m3
✓ profile stalowe typu UW-CW 100x06 ,
✓ profile ościeżnicowe UA100 mocowane przy pomocy systemowych
kątowników do podłogi i sufitu,
✓ wkręty samogwintujące 3,9 x 30 mm, zużycie 20 szt/m2 wg PN-92/M83102
✓ wkręty ocynkowane 5x70, kołek rozporowy PCW o6 mm ( mocowanie
profili stalowych do sciany)
✓ masa szpachlowa do spoin
✓ gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w współczynniku wodno
– gipsowym 0,65 – 0,75
✓ kształtowniki

stalowe

ocynkowane

zgodnie

z

wymaganiami

odpowiednich aprobat technicznych
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✓ Wymagana izolacyjność akustyczna ściany między pokojami
hotelowymi min. R’A1 - 50dB, ściany między pokojami a korytarzem
min. R’A1 - 45dB.
✓ Wymagana klasa odporności ogniowej przegród wewnętrznych
oddzielających samodzielne pomieszczenia mieszkalne od dróg
komunikacyji ogólnej oraz od innych samodzielnych pomieszczeń
mieszkalnych, powinna wynosić EI 30.

3.

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3 Specyfikacji

Technicznej 00.

4.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji

Technicznej 00.

5.

WYKONANIE ROBÓT

Wykonanie ścianek z płyt gipsowo – kartonowych rozpoczyna się od montażu do
ścian i stropów łączników mocujących oraz na nich profili konstrukcji systemowej. Po
wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji należy mocować płyty za pomocą
specjalnych wkrętów do metalu. Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 30
cm. Główki wkrętów powinny być zagłębione w licowe powierzchnie płyt ok.. 2 mm.
Rozstawy konstrukcji, do której mocowane są płyty określa norma PN –
B10122:1972. styki płyt i zagłębione główki wkrętów należy zaszpachlować gipsową
masą szpachlową.
Spoinowanie okładzin z płyt gipsowo - kartonowych
Okładzina z płyt gipsowo-kartonowych mogą być układane bez spoin.
W przypadku układania bez styku miejsca spoin należy zaszpachlować. Miejsce
styku należy dodatkowo wzmocnić przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej
taśmy zbrojącej. Do wypełnienia należy stosować specjalne masy szpachlowe. Przez
wypełnienie przestrzeni między profilami wełną mineralną konstrukcja pełni rolę
izolacji cieplnej bądź akustycznej.
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6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Zasady ogólne
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a
sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskaźnikami
oraz instrukcjami użycia producentów wybranych materiałów. Kontrola wykonania
okładzin z płyt gipsowo – kartonowych powinna być zgodna z wymaganiami normy
PN-72/B-10122:1972.
Zgodność z dokumentacją
Okładziny z płyt gipsowych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją
techniczną, uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji
technicznej powinny być udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy
potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem.

Badania
Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania:
a) sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczną,
b) sprawdzenie materiałów,
c) sprawdzenie podłoży,
d) sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt i wykończenia tynków
w stykach, narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i
połączeniach okładziny z sufitową,
e) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi
suchych.
Opis badań
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać
przez porównanie wykonanych suchych tynków z projektem technicznym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru.
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie kontroli
zapisów w dzienniku budowy oraz innych dokumentów przedłożonych w trakcie
czynności wstępnych. Materiały i elementy, których jakość nie jest potwierdzona
odpowiednim zaświadczeniem(atestem) powinny być przed użyciem do robót
poddane badaniom przez upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami
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odpowiednich

norm,

a

w

przypadku

materiałów

nieznormalizowanych

za

wymaganiami ustalonymi świadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w
trybie obowiązujących przepisów.
Sprawdzenie

podłoży

należy

przeprowadzić

przez

porównanie

jakości

i

prawidłowości ukształtowania ich powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru z dokładnością
do 1mm w trakcie odbioru międzyoperacyjnego.
Badanie prawidłowości wykonania
Sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt tynkowych i wykończenia
suchych tynków w stykach, narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych
i przełączeniach okładziny ściennej z sufitem należy przeprowadzać przez
porównanie tych robót z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodności za
pomocą kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz oględzin zewnętrznych i pomiaru
z odpowiednią dokładnością.
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów okładzin z płyt
gipsowych należy przeprowadzać przez porównanie z dokumentacją techniczną
i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości
i wysokości należy dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrową.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych
tynków należy przeprowadzać na zgodność z wymaganiami normy za pomocą
oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwóch prostopadłych do siebie
kierunkach łaty kontrolnej długości 2 metry w dowolnych miejscach powierzchni
i pomiaru prześwitu między tą łatą a powierzchnią suchego tynku z dokładnością
0,5mm.
Sprawdzenie prawidłowości wymaganego dokumentacją kąta pomiędzy
przecinającymi się powierzchniami suchych tynków należy po sprawdzeniu
prawidłowości powierzchni przeprowadzić stalowym kątownikiem murarskim(a w
przypadku kątów różnych od 90° kątownikiem nastawnym lub uniwersalnym
wyznacznikiem ciesielskim), łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową.
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy
przeprowadzać przez przykładanie okładziny i do krawędzi łaty kontrolnej długości
2m oraz przez pomiar wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią
muru z dokładnością do 1mm.
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Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać
pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową.
Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą
kontrolną lub poziomnicą wężową
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy
przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem
z podziałką milimetrową
Prześwit w odległości 1m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien
przekraczać wartości podanej w normie.
Ocena wyników badań
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni odbierane suche tynki należy
uznać za zgodne z wymaganiami normy.
W przypadku gdy jakiekolwiek badanie dało wynik należy albo całość odbieranych
robót albo tylko niewłaściwie wykonaną ich część uznać za niezgodną
z wymaganiami normy. Wówczas należy:
a) poprawić suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu
doprowadzenia go do zgodności z normą, a po poprawieniu przedstawić do
ponownych ostatecznych badań kontrolnych albo,
b) nakazać usunięcia suchego tynku nie odpowiadającego wymaganiom
normy i żądać ponownego jego wykonania.

7.

OBMIAR ROBÓT
Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są

rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie
płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle
cena wykonania Robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach
ryczałtowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom
zgodnie z Kontraktem.
8.

PRZEJĘCIE ROBÓT
Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 8 Specyfikacji

Technicznej 00.
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9.

CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane

z układaniem glazury. Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych
wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga
wykonania
i ukończenia robót rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami
rozbiórkowymi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych
materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
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SUFITY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH - ST 12
KOD CPV 44112310-4 – SUFITY Z PŁYT GIPSOWO – KARTONOWYCH

1.

WSTĘP
1.1.Zakres Robót
Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie sufitów podwieszanych oraz

obudowy istniejących elementów konstrukcyjnych obiektu – belek, podciągów
żelbetowych - wg Dokumentacji Projektowej.
1.2.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.4
Specyfikacji Technicznej 00.
2.

MATERIAŁY

. Wszystkie materiały użyte do wykonania ścianki działowej muszą mieć dokumenty
potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane
do wykonania robót opisanych w niniejszym punkcie powinny spełniać niżej
określone wymagania techniczne i estetyczne:
✓ płyty gipsowo-kartonowe, zwykłe, wodoodporne oraz ognioochronne –
wg BN-86/67 43-02 i PN-B-79405:1997, gr. 12,5 mm:
✓ sufity modułowe akustyczne;
✓ profile stalowe typu UW-CW 100x06 ,
✓ wkręty samogwintujące 3,9 x 30 mm, zużycie 20 szt/m2 wg PN-92/M83102
✓ wkręty ocynkowane 5x70, kołek rozporowy PCW o6 mm ( mocowanie
profili stalowych do stropu, podciągów)
✓ masa szpachlowa do spoin
✓ gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w współczynniku wodno
– gipsowym 0,65 – 0,75
✓ kształtowniki

stalowe

ocynkowane

zgodnie

z

wymaganiami

odpowiednich aprobat technicznych

3.

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3 Specyfikacji

Technicznej 00.
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4.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 Specyfikacji

Technicznej 00.

5.

WYKONANIE ROBÓT

Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo – kartonowych rozpoczyna się od
montażu do ścian i stropów łączników mocujących oraz na nich profili konstrukcji
systemowej. Po wypoziomowaniu konstrukcji należy mocować płyty za pomocą
specjalnych wkrętów do metalu. Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 30
cm. Główki wkrętów powinny być zagłębione w licowe powierzchnie płyt ok. 2 mm.
Rozstawy konstrukcji, do której mocowane są płyty określa norma PN –
B10122:1972. styki płyt i zagłębione główki wkrętów należy zaszpachlować gipsową
masą szpachlową.
Spoinowanie okładzin z płyt gipsowo - kartonowych
Okładzina z płyt gipsowo-kartonowych mogą być układane bez spoin. W przypadku
układania bez styku miejsca spoin należy zaszpachlować. Miejsce styku należy
dodatkowo wzmocnić przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej taśmy
zbrojącej. Do wypełnienia należy stosować specjalne masy szpachlowe. Przez
wypełnienie przestrzeni między profilami wełną mineralną konstrukcja pełni rolę
izolacji cieplnej bądź akustycznej.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Zasady ogólne
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a
sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskaźnikami
oraz instrukcjami użycia producentów wybranych materiałów. Kontrola wykonania
okładzin z płyt gipsowo – kartonowych powinna być zgodna z wymaganiami normy
PN-72/B-10122:1972.
Zgodność z dokumentacją
Okładziny z płyt gipsowych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją
techniczną, uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji
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technicznej powinny być udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy
potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem.
Badania
Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania:
a) sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczną,
b) sprawdzenie materiałów,
c) sprawdzenie podłoży,
d) sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt i wykończenia tynków
w stykach, narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i
połączeniach okładziny z sufitową,
e) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi
suchych.
Opis badań
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać
przez porównanie wykonanych suchych tynków z projektem technicznym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru.
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie kontroli
zapisów w dzienniku budowy oraz innych dokumentów przedłożonych w trakcie
czynności wstępnych. Materiały i elementy, których jakość nie jest potwierdzona
odpowiednim zaświadczeniem(atestem) powinny być przed użyciem do robót
poddane badaniom przez upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami
odpowiednich

norm,

a

w

przypadku

materiałów

nieznormalizowanych

za

wymaganiami ustalonymi świadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w
trybie obowiązujących przepisów.
Sprawdzenie

podłoży

należy

przeprowadzić

przez

porównanie

jakości

i

prawidłowości ukształtowania ich powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru z dokładnością
do 1mm w trakcie odbioru międzyoperacyjnego.
Badanie prawidłowości wykonania
Sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt tynkowych i wykończenia
suchych tynków w stykach, narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych
i przełączeniach okładziny ściennej z sufitem należy przeprowadzać przez
porównanie tych robót z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodności za
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pomocą kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz oględzin zewnętrznych i pomiaru
z odpowiednią dokładnością.
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów okładzin z płyt
gipsowych należy przeprowadzać przez porównanie z dokumentacją techniczną i
stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości i
wysokości należy dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrową.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych
tynków należy przeprowadzać na zgodność z wymaganiami normy za pomocą
oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwóch prostopadłych do siebie
kierunkach łaty kontrolnej długości 2 metry w dowolnych miejscach powierzchni i
pomiaru prześwitu między tą łatą a powierzchnią suchego tynku z dokładnością
0,5mm.
Sprawdzenie prawidłowości wymaganego dokumentacją kąta pomiędzy
przecinającymi się powierzchniami suchych tynków należy po sprawdzeniu
prawidłowości powierzchni przeprowadzić stalowym kątownikiem murarskim(a w
przypadku kątów różnych od 90° kątownikiem nastawnym lub uniwersalnym
wyznacznikiem ciesielskim), łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową.
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy
przeprowadzać przez przykładanie okładziny i do krawędzi łaty kontrolnej długości
2m oraz przez pomiar wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią
muru z dokładnością do 1mm.
Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą
kontrolną lub poziomnicą wężową
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy
przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z
podziałką milimetrową
Prześwit w odległości 1m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien
przekraczać wartości podanej w normie.
Ocena wyników badań
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni odbierane suche tynki należy
uznać za zgodne z wymaganiami normy.
W przypadku gdy jakiekolwiek badanie dało wynik należy albo całość odbieranych
robót albo tylko niewłaściwie wykonaną ich część uznać za niezgodną z
wymaganiami normy. Wówczas należy:
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a) poprawić suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu
doprowadzenia go do zgodności z normą, a po poprawieniu przedstawić do
ponownych ostatecznych badań kontrolnych albo,
b) nakazać usunięcia suchego tynku nie odpowiadającego wymaganiom
normy i żądać ponownego jego wykonania.

7.

OBMIAR ROBÓT
Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są

rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie
płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle
cena wykonania Robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach
ryczałtowych lub cenach kompletu wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom
zgodnie z Kontraktem.

8.

PRZEJĘCIE ROBÓT
Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 8 Specyfikacji

Technicznej 00.

9.

CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane

z układaniem glazury. Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych
wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga
wykonania
i ukończenia robót rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami
rozbiórkowymi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie
z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych
materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
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