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B-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
1. Wstęp
1.1 Przedmiot specyfikacji
Powyższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót dla inwestycji:
„Rozbudowa i nadbudowa budynku Akademickiej Szkoły Podstawowej w Kielcach”.
1.2 Zakres stosowania
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót
Roboty budowlane obejmujące wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację inwestycji
polegającej na : Rozbudowie i nadbudowie budynku Akademickiej Szkoły Podstawowej w Kielcach.
1.4 Podstawowe określenia
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych.
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu
budowlanego.
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę
obiektu budowlanego.
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez
urządzenia zaplecza budowy.
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie prowadzenia budowy lub
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, książka
obmiarów.
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót.
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w
budownictwie.
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania
robót.
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji, ponosząca ustawową odpowiedzialność za
prowadzoną budowę.
Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja prawidłowości
wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową.
Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich Przepisów
Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności ze
wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego
zagadnienia.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, szczegółowych
instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków
Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych.
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Budowlanym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w
stosunku do przekazanej dokumentacji.
Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać z Zamawiającym przed przetargiem.
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Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny
przedmiotu zamówienia.
Oferent przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrządzi
Zamawiającemu lub Dostawcy Oferenta podczas dostaw.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
1.5.1.
Warunki przekazania placu budowy
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie
określonym w umowie o wykonanie robót.
Zamawiający przekaże Wykonawcy, w formie załączników do protokółu przekazania placu budowy:
- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy
- dziennik budowy i ew. książkę obmiaru robót
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, a koszty z
tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie.
1.5.2.

Zgodność robót z dokumentacją projektową

Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowią
integralną część umowy.
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
1.5.3

Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i odbioru
robót. Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał urządzenia
zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej
zapłacie.
1.5.4.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i
prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociągi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i
zabezpieczenia tych urządzeń. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi
Wykonawca.
4. Materiały
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych do
realizacji robót.
Do wykonania robót budowlanych należy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 7.07.1994 r.Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi
przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę:
- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, jeżeli nie są objęte
certyfikacją opisaną w pkt. poprzednim.
Do prac wykończeniowych należy używać materiałów o najwyższych parametrach technicznych i najlepszej
jakości, odpowiadających potrzebom standardu wykończenia pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej.
Wszystkie materiały używane do wykończenia obiektu muszą posiadać atesty dopuszczające ich stosowanie w
obiektach użyteczności publicznej.
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały nie
odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy.
Jeśli Wykonawca wbuduje materiały nie spełniające wymagań jakościowych musi liczyć się z koniecznością rozbiórki
i ponownego wykonania robót lub brakiem zapłaty za wykonane roboty.
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów. Po zakończeniu robót miejsca
czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich pierwotnego stanu.
UWAGA:
Nazwy własne materiałów i urządzeń zastosowanych w projekcie i przywołanych w specyfikacji służą określeniu
standardów jakościowych i technicznych.
Istnieje możliwość zamiany tych materiałów i urządzeń na równoważne po uzgodnieniu z Inwestorem.
3. Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie bezpieczeństwo, wymaganą
jakość oraz terminowość wykonywanych robót.
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
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4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów.
Podczas transportu materiałów po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących
ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt.
Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Zamawiający jest upoważniony do kontroli materiałów dostarczonych na budowę i powiadomi Wykonawcę o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.
6. Kontrola jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Wszystkie koszty
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań jakościowych ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe badania materiałów,
które budzą wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia nieodpowiedniej jakości, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
7. Obmiar robót
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach określonych w
przedmiarze robót.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru, po wcześniejszym powiadomieniu go o terminie i
zakresie dokonywanego obmiaru.
Obmiary robót podlegających zakryciu powinny być dokonane przed ich zakryciem, a robót zanikających w trakcie ich
wykonywania.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub informacji w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
8. Odbiór robót
8.1 Rodzaje odbiorów
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
 odbiór częściowy
 odbiór końcowy
 odbiór ostateczny
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu, ponosząc wszelkie koszty związane z w/w
odbiorami.
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte.
Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru.
Jakość i ilość robót ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, na podstawie
zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie
obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru.
8.3 Odbiór częściowy robót
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. W
przypadku, gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego robót stanowi
podstawę do wystawienia faktury.
8.4 Odbiór końcowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, jakości i
wartości.
Zasady dokonywania odbioru końcowego:
1. zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika
budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego.
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2. odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz kompletności dokumentów do odbioru
końcowego.
3. odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy.
4. komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
5. w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.
6. w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane przy
odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych
7. podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzorca
przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt budowy
Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

dokumentację projektową z naniesionymi zmianami

szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót

dziennik budowy i książkę obmiaru

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń

recepty robocze i ustalenia technologiczne

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty jakościowe wbudowanych materiałów

ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu,

inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i jednostkę współfinansującą
zamówienie (UE)
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do
odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.
8.5. Odbiór ostateczny robót
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem zasad odbioru
końcowego.
9. Podstawa płatności
Podstawa płatności zależy od jej formy określonej w umowie między Inwestorem a Wykonawcą.
Podstawą płatności może być cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i przedstawiona w ofercie lub cena
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę ustaloną dla danej pozycji przedmiaru.
Cena ryczałtowa jak i cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować :

robociznę bezpośrednią

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu

wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem,
montaż, demontaż na stanowisku pracy)

koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP

oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę

ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy

zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić
w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym
Kwota powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
10. Przepisy związane



Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla
poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10. poszczególnych Szczegółowych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót.
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B- 01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i WYBURZENIOWE
(kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia)
1. Wstęp
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
rozbiórką oraz wyburzeniem elementów budynków w ramach inwestycji: „Rozbudowa i nadbudowa budynku
Akademickiej Szkoły Podstawowej w Kielcach”.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych związanych
z rozbudową i nadbudową budynku Akademickiej Szkoły Podstawowej w Kielcach, w ramach opracowanej
dokumentacji technicznej:










wyburzenie schodów zewnętrznych
wyburzenie ścianek działowych
demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
wykonanie wnęk, przebić, otworów okiennych i drzwiowych
demontaż istniejących warstw pokrycia stropodachu
skucie warstw posadzkowych
skucie tynków w pomieszczeniach
rozebranie nawierzchni boiska
usunięcie gruzu z budynku i wywiezienie na wysypisko

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „ Wymagania ogólne” .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.1.5
2. Materiały
Nie dotyczy.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów obiektów istniejących należy użyć wyłącznie narzędzi
ręcznych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 4.
Wybór miejsca składowania materiałów z rozbiórki wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i kosztów składowania
należą do Wykonawcy. Wybór środków transportu zależy od warunków lokalnych.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5.
Przed przystąpieniem do robót tak rozbiórkowych jak i demontażowych trzeba przeprowadzić dokładne badanie
konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić
metodę rozbiórki. Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów konstrukcyjnych.
Wszystkie prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem szczególnej
ostrożności i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi:


stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do zrzutu gruzu



środki ochrony osobistej



ogrodzenie i zabezpieczenie terenu zgodnie z wymogami BHP , oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie
obiektu



kierownik rozbiórki sprawdzi, czy istniejące w budynku media zostały należycie odcięte lub wyłączone
(istniejące zasilanie w energię elektryczną, wodę, gaz i w ciepło)
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Gruz z rozbiórek należy wywieźć na wysypisko a materiały takie jak papa przekazać do utylizacji.
Zdemontowane elementy stalowe: rury, grzejniki, balustrady odwieźć do skupu złomu a uzyskane pieniądze
przekazać Inwestorowi.
Teren oczyścić z resztek materiałów
Zabrania się prowadzenia robót rozbiórkowych:


w złych warunkach atmosferycznych jak: mgła, śnieg, deszcz i porywisty wiatr



przy prędkości wiatru ponad 10 m/sek



poprzez podcinanie lub podkopywanie konstrukcji od nasady obiektu

SPOSÓB ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym przy robotach rozbiórkowych, przed
przystapieniem do robót, kierownik robót zobowiązany jest przeszkolić robotników pod względem bezpieczeństwa
oraz zapoznać robotników z przewidywaną kolejnością robót rozbiórkowych. W czasie trwania robót rozbiórkowych
kierownik robót zobowiązany jest wskazać miejsca ustawienia drabin, rusztowań, kierować kolejnością rozbiórki
oraz kontrolować sposób zabezpieczenia pracowników. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być
zaopatrzeni w odzież i urządzenia ochronne takie jak: hełmy, rękawice, okulary ochronne, buty ze stalowymi
noskami itp. Oraz sprzęt ochrony osobistej posiadający atesty i instrukcje o sposobie użytkowania. Narzędzia muszą
być w dobrym stanie technicznym.
UWAGA:
Wszystkie roboty rozbiórkowe prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej wymagane uprawnienia budowlane z
zachowaniem przepisów BHP a w szczególności:
•

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót rozbiórkowych.

•

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91 poz.811)

6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności usunięcia resztek elementów budowli, gruzu
oraz kompletności wykonania robót.
7.Obmiar robót
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 7
8. Odbiór robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały podane w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 8.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 9.
Cena skalkulowana przez Wykonawcę będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Cena powinna zawierać:

roboty przygotowawcze

roboty rozbiórkowe

wywóz materiałów z rozbiórki

uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, opłata za przyjęcie materiałów na wysypisko.
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B-02.00
ROBOTY ZIEMNE
(kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ziemnych budowy: „Rozbudowa i nadbudowa budynku Akademickiej Szkoły Podstawowej w Kielcach”.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót
ziemnych w czasie budowy:

wykonanie wykopów fundamentowych pod część dobudowaną

wykonanie wykopów pod elementy zewnętrzne

umocnienie ścian wykopów

zasypanie wykopów

wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopów
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne”
pkt. 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót zostały określone w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. Materiały
Nadmiar gruntu z wykopów, należy odwieźć na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z jego
wywozem oraz opłatą za wysypisko.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Sprzęt powinien być dostosowany do warunków robót i musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału),
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportu powinna
być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości ujęte w przedmiarze robót nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport.
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2 Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych z danymi projektu technicznego
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na 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 wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Dno wykopów chronić przed zawilgoceniem, aby nie dopuścić do nadmiernego nawilgocenia gruntów w poziomie
posadowienia fundamentów. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopów na dłuższe okresy czasu
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów i ich
konfrontacji z dokumentacją.
5.3 Wykonanie wykopów
Przy wykonywaniu wykopów przy istniejących fundamentach roboty ziemne należy wykonać ręcznie.
Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy:

używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi,

zapewnić należyte odwadnianie terenu robót,

pozostawić pas terenu co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym nie dozwolone jest urządzania
wszelkich składowisk i dróg komunikacyjnych środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać
co najmniej 2.0m od krawędzi skarpy wykopu,

rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1.5m dla umożliwienia
ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych,

sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp nasypów i wykopów.
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Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla ręcznego sposobu
wykonania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania dodatkowe:

głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny być dostosowane
do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki,

roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając do powstawania
nierówności,

zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów,

rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego uszkodzenia,

robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn,

wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do wykonania wykopu,

zachować ostrożność przy wprowadzaniu sprzętu i operowaniu nim w wykopie.
5.4 Zasady wykonania zasypek
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o grubości
dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej:
a) nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu,
b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub ciężkimi tarczami (grubość warstwy
należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie może być ona większa niż średnica płyty),
c) ok. 0,4 m. - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.
Zasypywanie wykopów, powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych
elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone
z zanieczyszczeń obcych i odwodnione.
W okolicach urządzeń grunt powinien być zagęszczany ręcznie. Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się
przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu.
Wykopy przy ścianach budynku zagęszczać warstwami, co 20 cm stosując zagęszczarki zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
6. Kontrola jakości robót
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6.
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,

umocnienie ścian wykopów

odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu,

dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
6.2 Zasady kontroli jakości robót
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi
w Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.
7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 7. Za jednostkę
obmiarową dla robót ziemnych przyjmuje się m3 (metr sześcienny).
8.

Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8.

9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za całość robót zgodnie z dokumentacją i SST
lub cena za jednostkę robót ziemnych skalkulowana w ofercie.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-B-06050, 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne,
BN-77/8931-12
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-S-02205, 1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami
( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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B-03.00
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
(kod CPV 45223200-8 Roboty konstrukcyjne; 45262310-7 Zbrojenie; 45262300-4 Betonowanie)
1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem elementów konstrukcyjnych w ramach inwestycji: „Rozbudowa i nadbudowa
budynku Akademickiej Szkoły Podstawowej w Kielcach”.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót:

wykonanie stóp i ław fundamentowych w części dobudowanej

wykonanie słupów, ścian, belek, wieńcy, nadproży

wykonanie schodów żelbetowych monolitycznych

wykonanie stropów monolitycznych
1.4 Określenia podstawowe
Ogólne określenia zostały podane w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót zostały określone w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.1 Beton konstrukcyjny C25/30 (B-30) , beton podkładowy C8/10 (B-10)
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości
wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B06250 symbolem K-3.
2.2 Zbrojenie - wg normy PN-H-84023/6 stal A-III N (BSt500); średnice jak w dokumentacji.
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów
niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego. Dopuszcza się
stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być
przymocowane do prętów.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.1 Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz
posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo
osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi
powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.
3.2 Sprzęt do podawania betonu należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej
od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. I
łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.1 Zbrojenie
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcie
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
4.2 Deskowanie
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu.
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki transportu
powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. Elementy
wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem.
4.3 Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych tzw.
gruszek. Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
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układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
5. Wykonanie robót
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2 Montaż zbrojenia
Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem.
Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu.
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec
zmianie.
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.
Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru, a odbiór wpisany do dziennika
budowy.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Rozstaw prętów w przekroju powinien umożliwiać należyte ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej bez
segregacji składników, przy zapewnieniu właściwych warunków przyczepności zbrojenia do betonu.
5.3 Wykonanie deskowania
Deskowania powinny być wykonane ściśle według dokumentacji, przed wypełnieniem masą betonową dokładnie
sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji.
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie zniszczy
powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań, lecz przed ułożeniem
zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem.
Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą.
5.4 Układanie mieszanki betonowej (betonowanie )
Przygotowanie do układania mieszanki betonowej
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót
poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
 wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,
 wykonanie zbrojenia,
 przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
 wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
 gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych:

w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie następuje
utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,

szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i
sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki,

w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed
nadmierną utratą wody,

w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą
opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody
powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, .

w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą
sztychowania.
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym
powinny być podane:

data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli,

wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowej,

daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie
wyniki i terminy badań,

temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.
5.5 Zagęszczenie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance
betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.
Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy
zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążalnych.
5.6 Otwory w stropach
Dopuszcza się wykonywanie otworów w stropie po uprzednim podstemplowaniu go. Wycięcia w miarę możliwości
odbywać się powinny pomiędzy żebrami stropowymi, bez ich uszkodzenia. W razie konieczności należy usunąć całe
przęsła stropu pomiędzy najbliższymi wycinanemu otworowi belkami i uzupełnić je dolewkami monolitycznymi
zbrojonym.
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6.0 Kontrola jakości robót
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 6
6.1 Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz
poniższymi wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Sprawdzeniu podlegają:

średnice użytych prętów

dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego - nie powinno przekraczać
3%
 różnice w rozstawie strzemion - nie powinny przekraczać ± 2 cm.

rozstaw prętów – różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm a w innych
elementach 0,5 cm
 różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odgięcia nie mogą odbiegać od
dokumentacji projektowej o więcej niż ± 5 cm

otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych

powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania
6.2 Deskowania
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251 Dopuszczalne
odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami wymiarowymi wykonywanych
elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji
betonowych i żelbetowych.
6.3 Wymagane właściwości betonu
Kontroli podlegając następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B06250:

konsystencja mieszanki betonowej,

zawartość powietrza w mieszance betonowej,

wytrzymałość betonu na ściskanie,

nasiąkliwość betonu,

odporność betonu na działanie mrozu,

przepuszczalność wody przez beton.
Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu.
Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, licząc od daty
rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące
dane merytoryczne:

charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy atmosferyczne,
wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane,

wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania,

wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność ),

okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników oraz sposób
i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji.
7.0 Obmiar robót
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 7
7.1 Jednostka obmiarowa zbrojenia jest 1 kilogram lub tona. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną
ilość (kg) zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez
ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych
ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę
prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej
7.2 Jednostka obmiarowa konstrukcji betonowych jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu – ławy,
belki, schody oraz 1 m2 (metr kwadratowy) konstrukcji z betonu – płyty, ściany. Do obliczenia ilości
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków,
skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm 3
8. Odbiór robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały podane w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 8.
8.1 Odbiór końcowy zbrojenia odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie betonowania
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:

zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową

zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach

rozstawu strzemion

prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, zachowania wymaganej projektem
otuliny zbrojenia.
9. Podstawa płatności
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 9.
10. Przepisy związane
Normy
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06262
PN-B-06712
PN-B-32250
PN-ISO 6935-1:1998

Beton zwykły
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
Nieniszczące badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
Kruszywa mineralne do betonu.
Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.

IDT-ISO 6935-1:1991
Pręty żebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
PN-B-03264
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone
PN-63/B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe wymagania techniczne.
PN-69/B-10260
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-76/M-47361.04
Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne. Wymagania.
PN-80/M-47340.20
Betonowanie. Ogólne wymagania i badania.
PN-90/M-47850
Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne

Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej:
Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” Warszawa 1989.

badania
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B-04.00
ROBOTY MUROWE
(kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie)
1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót murowych w ramach inwestycji: „Rozbudowa i nadbudowa budynku Akademickiej Szkoły Podstawowej
w Kielcach”.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt 1.1
1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie:







ścian fundamentowych z bloczków betonowych
ścian murowanych, ścian attyki
ścianek działowych
obudowy
wymurowanie projektowanych kominów z kształtek ceramicznych
obudowa kominów ponad dachem cegłą pełną gr. 12,0cm

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Ściany fundamentowe: bloczki betonowe
Ściany zewnętrzne: bloczki z betonu komórkowego
Ściany wewnętrzne działowe: bloczki i płytki z betonu komórkowego
Piony wentylacji grawitacyjnej projektowane: kształtki ceramiczne ( 20,0cm x 20,0cm )
Wymurowanie kominów ponad stropodachem i obmurowanie – cegła pełna
2.2 Bloczki z betonu komórkowego - o wytrzymałości minimalnej Fb=5Mpa, gr.25cm i 30cm na zaprawie do
cienkich spoin.
2.3 Cegły ceramiczne
Cegły pełne do wykonania murów powinny spełniać wymagania normy PN-B-12050:1996 lub aprobaty technicznej.
Klasa: 15, 20 ; wymiary: 25x12x6,5cm; masa: ok. 3,5 kg
Współczynnik przewodności cieplnej: K = 0,52 - 0,56 W)mK
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15oC i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu
2.4 Bloczki betonowe
Powinny spełniać wymagania normy, aprobaty technicznej lub certyfikatu dopuszczającego do stosowania
materiałów w budownictwie.
2.5 Zaprawy budowlane
Marka i skład zaprawy cem. M-5 i cem. M-10 stosowanych do murowania ścian, powinny spełniać wymagania normy
PN-EN 998-2:2004 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa murarska”.
Do przygotowania zapraw można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN1008:2004. „Woda
zarobowa do betonów”. Bez badań można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Do zapraw stosować piasek spełniający wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy”
Piasek do zapraw budowlanych:
nie może zawierać domieszek organicznych,
powinien mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek średnioziarnisty 0,501,00 mm.
Spoiwa używane powszechnie do zapraw murarskich:
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portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM III 32,5 B
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż
+5oC, zgodny z normą PN-EN 197-1:2002/A1:2005.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Roboty murowe należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport elementów murowych (cegieł, bloczków)
Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu
dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.
Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia składowania powinna
być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie w
jednostkach ładunkowych.

5.Wykonanie robót
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodności z dokumentacją co do odsadzek, wyskoków i otworów. Ściany należy
wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonywanych
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
Cegły i bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem ścian.
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe) mogą być wykonywane tylko przy
temperaturze powyżej 0oC.
W celu usztywnienia ścian opartych na belkach lub stropach należy zastosować zbrojenie ścian.
Ściany zbroić w spoinach poziomych w co drugiej warstwie, za pomocą systemowych kratowniczek do
zbrojenia cienkich spoin murowych.
Ściany murowane łączyć ze ścianami i słupami żelbetowymi za pośrednictwem systemowych
łączników (szyna zabetonowana w elemencie żelbetowym + kotwy wpuszczane w spoiny muru).
Ściany murowane nienośne oraz działowe należy wykonać po rozszalowaniu stropów i uzyskaniu
przez beton pełnej wytrzymałości.
Na ścianach murowanych nienośnych oraz działowych należy pozostawić w trakcie robót murowych
dylatację 2cm pomiędzy górną krawędzią ściany murowanej i dolną powierzchnią stropu, wypełnioną
materiałem sprężystym (np. styropianem lub wełną mineralną).
Mury z cegieł
Grubości ścian murowanych zgodnie z projektem.
Grubości spoin:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimum 10
mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna
przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Połączenia murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się
więcej niż 5 mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.
Mury z bloczków betonowych i gazobetonowych
Na powierzchni podłoża zaznaczyć położenie narożników i innych charakterystycznych punktów ścian wg projektu.
Pierwszą warstwę układać na warstwie zaprawy ( gr max 20 mm) rozłożonej na całej szerokości w celu wyrównania
powierzchni.
Do murowania stosować zaprawę cementową klasy M-5, przestrzegając zasady, aby wytrzymałość zaprawy nie była
większa od wytrzymałości bloczków. Przed przystąpieniem do murowania bloczki oczyścić z kurzu.
Wiązania bloczków betonowych powinno być zgodne z zasadami wiązania pospolitego muru ,a grubość spoin może
się wahać:
- w poziomych od 10 mm do 15 mm
- w pionowych od 10 mm do 20 mm.
Spoiny w kolejnych warstwach należy przesunąć o co najmniej 8 cm.
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6. Kontrola Jakości Robót
6.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normą PN-68/B-10024 „Roboty murowe. Mury
z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze”, PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.
Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
tzw. badań doraźnych.
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować konsystencję, w sposób podany
przez Producenta zaprawy.
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru
Badania murów powinny być przeprowadzane w sposób podany w normach PN-68/10020, PN-68/10024
i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
 zgodności z dokumentacją projektową
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
 prawidłowości przygotowania materiałów,
 prawidłowości wykonania ścianek
 wyglądu powierzchni ścianek
7.Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię murowanych ścian określa się w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni.
7.3. Wielkości obmiarowe
Określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.
8.2. Warunki odbioru ścian zgodnie z zaleceniami producenta:
Sprawdzeniu podlega:
•
zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
•
rodzaj zastosowanych materiałów,
•
wyglądu zewnętrznego powierzchni ścianek, naroży i obrzeży,
Dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegieł ceramicznych powinny odpowiadać wymaganiom określonym w
tabeli.
Dopuszczalne odchyłki dla murów
Lp

1

2

Z cegły ceramicznych

Rodzaje odchyłek

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
murow:
na długości 1 m
na całej powierzchni ściany
pomieszczenia
Odchylenia od pionu powierzchni i
krawędzi:
na wysokości 1 m
na wysokości 1 kondygnacji
na całej wysokości ściany

Z elementów
betonowych [mm]

mury spoinowane
[mm]

mury niespoinowane
[mm]

3

6

4

10

20

-

3
6
20

6
10
30

3
6
15
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3

4

5

6

Odchylenia kierunku poziomego górnej
powierzchni każdej warstwy muru:
na długości 1 m
na całej długości budynku
Odchylenia kierunku poziomego górnej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod
stropem:
na długości 1 m
na całej długości budynku
Odchylenia przecinających się
powierzchni muru od kąta przewidzianego
w projekcie (najczęściej prostego)
na długości 1 m
na całej długości budynku
Odchylenie wymiarów otworów w świetle
ościeży dla otworów o wymiarach:
do 100 cm
szerokość
wysokość
Powyżej 100 cm szerokość
wysokość
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1
15

2
30

2
30

1
10

2
20

-

3
-

6
-

10
30

+6, -3
+15, -10

+6, -3
+15, -10

±10

+10, -5
+15, -10

+10, -5
+15, -10

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie, która obejmuje:

dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy

wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań

uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-68/B –10020
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12030:1996
Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 998-2:2004
„Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa murarska”.
PN-B-03002:1999
Konstrukcje murowe niezbrojone.
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek
PN-EN 197-1:2002/A1:2005Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu powszechnego użytku

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych„ Tom I ”Budownictwo ogólne” Część 2, Arkady,
Warszawa, 1990
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B-05.00
IZOLACJE
(kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne)

1. Wstęp
1.1.
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru izolacji
w ramach inwestycji: „Rozbudowa i nadbudowa budynku Akademickiej Szkoły Podstawowej w Kielcach”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie:

Izolacje przeciwwilgociowe:
a) pionowa i pozioma fundamentów
b) ścian fundamentowych zewnętrznych i wewnętrznych
c) posadzki w pomieszczeniach mokrych z natryskami
d) ściany łazienek w obrębie kabin prysznicowych

Izolacje termiczne:
Izolacje termiczne elewacji – wełna mineralna gr. 18 cm
Izolacja termiczna elewacji – styropian gr. 18 cm (EPS 70-040 )
•
izolacja kominów wentylacyjnych – styrodur gr. 5cm
•
izolacja stropodachów – styropian EPS-100 gr 25 cm
•
izolacja ścian attyki- styropian 10 cm
•
izolacja ścian wiatrołapu- wełna mineralna gr. 5 cm
Izolacja akustyczna:
•
Izolacja stropów międzypiętrowych – 5cm, 4 cm, 10 cm, 13 cm – styropian EPS-100 – płyty
elastyczne styropianowe STYROFLEKS (podłogi pływające).
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w
SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
Wszystkie materiały do izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych
i świadectwach ITB.
Izolacje przeciwwilgociowe
Roztwór gruntujący
Emulsja znajduje zastosowanie jako powłoka gruntująca, uszczelniająca i ochronna na betonie, tynku, murze, jako
warstwa uszczelniająca fundamentów na obszarach występowania wód agresywnych oraz zabezpieczenie budowli w
obrębie ich styku z gruntem i jako warstwa gruntująca.
Roztworu gruntującego nie wolno stosować wewnątrz pomieszczeń oraz na podłoża zawilgocone.
Środek uszczelniający - lepik asfaltowy, półciekły, bez wypełniaczy, do stosowania na zimno, stanowi samodzielną
zewnętrzną powłokę izolacyjną. Po wyschnięciu tworzy związaną z podłożem, elastyczną powłokę. Jest również
stosowany do klejenia papy w wielopowłokowych poziomych izolacjach.
Folia w płynie
Folia w płynie służy do wykonywania warstw hydroizolacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powłoki przed przyklejaniem okładzin z płytek ceramicznych
na balkonach, tarasach, ścianach zewnętrznych i fundamentowych oraz w pomieszczeniach narażonych na czasowe
zawilgocenie (jak np. kuchnie, łazienki, kabiny prysznicowe, pralnie).
Dane techniczne:
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- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
- Temperatura podłoża :od +5°Cdo +25°C
- Minimalna grubość powłoki: 1,5 mm
- Czas schnięcia pierwszej warstwy: min. 6 h
- Czas całkowitego utwardzenia powłoki: min. 24 h
- Przyklejanie płytek ceramicznych: po 24 h
- Konsystencja: ciekła masa
- Kolor: szary
- Gęstość objętościowa: ok. 1,30 kg/dm3
- Odporność na temperaturę: od -30°C do +50°C
- Zużycie folii w płynie przy dwuwarstwowym nakładaniu na odpowiednio przygotowanym podłożu wynosi od 1,3 do
2,0 kg/m2.
Folia polietylenowa
Do izolacji przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni
izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. Szczelność układu zapewnia się
poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą
Wymogi techniczne:
- grubość
zgodnie z dokumentacja projektową,
- masa powierzchniowa
85 g/m2,
- wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne
≥ 120 N/mm,
- wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne
≥ 100 N/mm,
- zakres temperatur
-40 do +80 oC,
- rozprzestrzenianie ognia
nie rozprzestrzeniające ognia,
Folia paroizolacyjna
pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej.
Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i
obustronnie klejącą
Wymogi techniczne:
- grubość
0,20 mm,
- masa powierzchniowa
190 g/m2,
- wytrzymałość na rozdzieranie
≥ 60 N/mm,
- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m
w czasie 100 h
nie przesiąka
- rozprzestrzenianie ognia
nie rozprzestrzeniające ognia
Folia wiatrochronna
Zabezpiecza konstrukcję dachu i warstwy termoizolacji z wełny mineralnej przed wiatrem, kurzem, owadami,
wilgocią i ewentualnymi przeciekami pokrycia dachowego.
Izolacje termiczne i akustyczne
Płyty styropianowe
Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie: PN-B-20130:1999
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.
Struktura płyt na całej powierzchni powinna być jednorodna. Granulki powinny być połączone tak, aby nie można było
ich oddzielić od siebie. Styropian winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 80 oC. Płyty
styropianowe mogą być stosowane do izolowania ścian, stropów, stropodachów i podłóg. Można je przyklejać
lepikiem asfaltowym zaprawą cementową, gipsem lub klejami bez rozpuszczalników.
Dane techniczne:
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA λ= 0,038; 0,040 W/mK (w temp. 10°C )
CHŁONNOŚĆ WODY - Chłonność wody w pełnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana - 1,50; 1,80 %
PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ - Przepuszczalność pary wodnej s wynosi od 10 do 24; 12 do 36 mg/(Pa h m).
ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym wymagane - 100,0 kPa
Wytrzymałość na zginanie – 350 kPa
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZRYWANIE Wytrzymałość na rozrywanie siła prostopadłą do powierzchni płyty wymagana
- 150,0; 100,0 kPa
ZDOLNOŚĆ SAMOGAŚNIĘCIA
Płyty styropianowe zgodnie z normą PN-B-20130:1999 posiadają zdolność samogaśnięcia, tzn. gasną po odcięciu
źródła płomienia ognia. NRO – Nie rozprzestrzeniające ognia
Szczegółowe wymagania dotyczące styropianów określone są w aprobatach technicznych ITB stwierdzających
przydatność do stosowania w budownictwie.
Wełna mineralna - Płyty z wełny mineralnej wytwarzane są z włókien mineralnych z dodatkiem lepiszcza oraz
środków hydrofobizujących. Kształt płyt winien być regularny, krawędzie winny być proste i nie uszkodzone. Struktura
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płyt na całej powierzchni powinna być jednorodna. Można je przyklejać lepikiem asfaltowym, zaprawą cementową,
mocować mechanicznie na łączniki montażowe.
Przyjęte rodzaje i grubości wełny mineralnej jak w punkcie 1.3
Wełna mineralna dachowa

Dane techniczne:
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA wymagany λ≤0,035 W/mK (w temp. 10°C)
GĘSTOŚĆ POZORNA Wymagana gęstość pozorna > 22 kg/m3
ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym wymagane ≥ 5,0 kPa
ZAWARTOŚĆ LEPISZCZA zawartość lepiszcza ≤ 10% masy
KLASYFIKACJA OGNIOWA Niepalne.
GĘSTOŚĆ Dopuszczalna odchyłka gęstości od wartości nominalnej ± 10 kg/m3
Płyty z polistyrenu ekstrudowanego
Polistyren ekstrudowany zwany również styrodurem to materiał podobny do styropianu - służący do wykonywania
ociepleń.
Symbole handlowe określają rodzaj płyt ze względu na rodzaj tworzywa i kształt powierzchni bocznych. Ze względu
na małą nasiąkliwość stosuje się je do izolacji ścian piwnicznych i fundamentowych.
STYRODUR gr. 5,0cm – montowany mechanicznie
Siatka z włókna szklanego
Zastosowana siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010.
Zaprawy klejące
Do przyklejenia wełny, styropianu i siatki należy stosować zaprawy klejące dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw
powinien być podany czas przydatności do użycia.
Łączniki do materiałów izolacyjnych
Łączniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone są do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt
styropianowych lub wełny mineralnej do stropów i ścian z betonu, cegły. Minimalna głębokość osadzenia łączników
nie może być mniejsza niż 50 mm. Łącznik składa się z dwu elementów: tworzywowego, użebrowanego korpusu
wyposażonego w talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego. Średnica
i długość łączników jest zależna od producenta wyrobu i musi być dobrana do łącznej grubości warstw
docieplających.
Łączniki (kołki gwoździowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt warstwowych składają
się z kołka i osadzonego w nim wkręta oraz podkładki metalowej, montowanego przez wbicie.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowań
systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów.
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.
Preparaty do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych dostarczane są w pojemnikach. W suchym
pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym można przechowywać co najmniej 6
miesięcy.
Materiały do izolacji termicznych powinny być pakowane w sposób zapewniający nienaruszalność struktury wełny,
styropianu i innych.
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:

nazwę i adres producenta,

nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,

datę produkcji i nr partii,

wymiary,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

znak budowlany.
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Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów
przewozowych.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
Izolacje wykonać ściśle wg technologii producenta.
Izolacje przeciwwilgociowe
Masy uszczelniające starannie rozprowadzamy szczotką dekarską lub pędzlem na izolowanych powierzchniach.
Część materiałów, zwłaszcza o konsystencji ciekłej lub półciekłej, można nanosić natryskowo. Następną warstwę
układamy po całkowitym wyschnięciu poprzedniej. W zależności od warunków atmosferycznych może to być okres
nawet 24 godzin. W ciągu tego czasu trzeba ponadto chronić niezwiązany materiał przed opadami atmosferycznymi.
Wiąże się z tym konieczność wykonywania tego typu robót w sprzyjających warunkach pogodowych. Pamiętać
należy, że pełną wytrzymałość i odporność powłoki z mas bitumicznych uzyskują dopiero po 10-14 dniach, dlatego
ich zasypanie jest możliwe dopiero po takim okresie czasu.
Izolacja folią w płynie:
Podłoże pod folię powinno być równe i wolne od zanieczyszczeń.
Należy wyreperować wszelkie pęknięcia i rysy przed nałożeniem preparatu.
Folię w płynie należy dobrze wymieszać przed użyciem. Pierwszą warstwę produktu nanosić na suche podłoże
pędzlem. Po utwardzeniu pierwszej warstwy (2-4 godzin) nanieść kolejną.
Nanosić kolejne warstwy aż do uzyskania odpowiedniej grubości. Narzędzia umyć wodą bezpośrednio po użyciu.
Powstałą po związaniu powłokę (po min. 24h) należy pokryć trwale posadzką, tynkiem lub
okładziną.
Należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. Podczas stosowania nie jeść, nie pić i nie palić. Miejsce pracy powinno
być dobrze wentylowane. Podczas wykonywania prac należy stosować sprzęt ochrony osobistej (okulary, rękawice,
fartuch).
Izolacje termiczne i akustyczne
Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i
okienne.
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, bądź zarobową. Roboty
termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej.
Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w czasie
użytkowania budynku, bądź z innych źródeł.
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie pojedynczej powinny
być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej ilości warstw płyt.
Przygotowanie podłoża
Stan powierzchni ocieplanych (ścian lub podłoży) powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót:
powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu.
Klejenie płyt na styk do podłoża
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź technologia wykonania ocieplenia
podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej,
na płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej
powinien być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo
rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża.
Ocieplanie powierzchni poziomych i pionowych
Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez przyklejania (lub z
przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno być położone na warstwie
paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej
ocieplanej powierzchni powinny ściśle do siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin niezależnie od sposobu
mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.
6. Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub
znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, izolacji z dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się stosowania do
robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Rozbudowa i nadbudowa budynku Akademickiej Szkoły Podstawowej w Kielcach

strona
23/65

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej.
8.Odbiór robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach:
 odbiory międzyfazowe (częściowe)
 odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli:

jakości materiałów

podkładu pod izolację

każdej warstwy izolacyjnej

uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na przecieki
Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną
Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie:

wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu,

poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików ściekowych,

poprawności zagruntowania podkładu,

oraz rejestrację wszelkich usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub
sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzenia wpustów itp.),
Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji powinien obejmować sprawdzenie:

ciągłości warstwy izolacyjnej

poprawności i dokładności obrobienia naroży, miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez
izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki

oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń,
niedoklejenia zakładów itp.).
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z jednego
materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się aby były dokładnie ze
sobą połączone (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub skurczów.
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu:

ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem,

występowania ewentualnych uszkodzeń,

w przypadku gdy to jest niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na
prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych.
Odbiór izolacji termicznych - Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z Aprobatami technicznymi
ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich
jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.
W szczególności powinna być oceniana:

równość powierzchni płyt,

narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),

wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją),

wilgotność i nasiąkliwość,

naprężenia ściskające płyt,

klasyfikacja ogniowa.
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, i powinna obejmować całość robót związanych z
izolacjami.
10. Przepisy związane
10.1.
Normy
PN-69/B-10260
PN-B-231116:1997
PN-EN ISO 6946:1999

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej.
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
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PN-EN 13499:2005
PN-B-20132:2005
PN-EN 13163:2004
BN-84/6755-08
PN-EN 13162:2002
PN-EN 13164:2003
PN-EN 13164:2003/A1:2005 (U)

strona
24/65

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja
Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i
płyty
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1)

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje montażu materiałów termoizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997
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B- 06.00
POKRYCIE DACHU i OBRÓBKI BLACHARSKIE
(kod CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru pokrycia dachu oraz
obróbek blacharskich w ramach inwestycji: „Rozbudowa i nadbudowa budynku Akademickiej Szkoły Podstawowej w
Kielcach”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie :

wykonanie pokrycia stropodachów (z papy termozgrzewalnej)

osadzenie wpustów dachowych

wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej

rury spustowe systemowe z blachy ocynkowanej powlekanej

parapety - aluminiowe systemowe
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w
SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2
Ponadto materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:

Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm,

na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacją dotyczącą składowanych na budowie
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.
Przykrycie stropodachów:
Papa termozgrzewalna wg PN-91/B-27618 .
Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach.
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy.
Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej
niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy.
Wymiary papy w rolce:
- długość:
20 m (+/- 0,20 mm),
40 m (+/-0,40 mm),
60 m (+/-0,60 mm),
- szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm (+/- 1 cm).
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:
- temperatura mięknienia 60-800C,

-

-

temperatura zapłonu 2000C,
zawartość wody – nie więcej niż 0,5%,
spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 500C w ciagu 5 godzin z warstwy sklejającej
dwie warstwy papy nachylonych pod kątem 450,
zdolność klejenia –lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i
przyklejonych do betonu w temperaturze 180C.

Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.
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Blacha ocynkowana powlekana gr. 0,7 mm pokrycia ścianek attyki, czap kominowych, krawędzi dachu
Rury spustowe systemowe z blachy ocynkowanej powlekanej
Wpusty dachowe ogrzewane, DN 100 wg normy DIN EN 1253 z korpusem z fabrycznie przymocowanym
mankietem bitumicznym, 500 x 500 mm, grubość 5 mm, z pierścieniem ze stali nierdzewnej celem zapewnienia
dodatkowej szczelności z korpusem izolowanym termicznie, króćcem odpływowym pionowym i z łapaczem liści
Parapety - aluminiowe systemowe w kolorze ślusarki.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.
4. Transport
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.
Rolki papy asfaltowej zgrzewanej należy przewozić krytymi środkami transportu, układając je w pozycji leżącej
najwyżej w dwóch warstwach. Rolki papy należy układać długością w kierunku jazdy środka transportowego na całej
szerokości.
Roztwór asfaltowy pakowany powinien być w szczelnie zamknięte bębny metalowe w PNO-79601. Masa roztworu w
bębnie nie powinna być większa niż 200kg. Przy transporcie należy zachować przepisy Ministra Komunikacji w
sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Bębny należy
ustawić niebezpiecznych pozycji stojącej ściśle jeden obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły
zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem lub uszkodzeniem.
4.2 Magazynowanie
- Papa termozgrzewalna – pomieszczenie zamknięte, chroniące przed zawilgoceniem, w odległości co najmniej 120
cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy na równym i utwardzonym podłożu, w pozycji leżącej
równolegle do siebie, nie więcej niż w dwóch
warstwach. Stosy nie powinny zawierać więcej niż 1200 szt. rolek papy, a odległość między stosami powinna
wynosić nie mniej niż 80 cm.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
UWAGA: montaż dachu łukowego nad halą sportową leży w gestii producenta dachu.
5.1 Wykonanie pokrycia stropodachów z pap termozgrzewalnych
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić poziomy osadzenia
wszelkich urządzeń (wyłazów i klap dachowych, urządzeń klimatyzacyjnych) wielkość spadków dachu oraz ilości
przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na
powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy, co
pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:
- 0°C w przypadku pap modyfikuj ących SBS
- +5°C w przypadku pap oksydowanych
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszon e na dach bezpośrednio przed zgrzaniem.
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania, a także od
wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do
okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na powodowaną dużą masą możliwość
osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania).
Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z
uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją z dwóch końców środka. Miejsca zakładów
na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i
przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12 – 15 cm)
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do
momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik
wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o
szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu
rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak
dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może
powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
- podłużny 8 cm
- poprzeczny 12-15 cm
zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej
występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i
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ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze porycia
w celu poprawienia estetyki dachu.
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno
podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie
narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°
Urządzenia do odprowadzenia wód opadowych
Wpusty dachowe
Przed osadzeniem wpustu w dachu należy zdemontować kosz / nasadkę z kratką i przechować do czasu
zakończenia prac montażowych. We wpuście zamocować zaślepkę (dostarczana razem z wpustem),
zabezpieczającą przed dostawaniem się zanieczyszczeń do instalacji w trakcie prowadzenia prac budowlanych.
Wpust wraz z przewodem odpływowym osadzić w warstwie izolacji termicznej / warstwach konstrukcyjnych dachu.
Ułożyć na dachu warstwy izolacji przeciwwodnej. Przed przystąpieniem do zgrzewania papy termozgrzewalnej z
kołnierzem bitumicznym wpustu, wyjąć z niego zaślepkę. Przeprowadzić zgrzewanie zgodnie z instrukcją producenta
izolacji. Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych i uprzątnięciu dachu można zamontować we wpuście kosz /
kratkę.
Rury spustowe swoją średnicą powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni, powinny
odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B94701:1999 i PN-B-94702:1999.
Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia wg PN-61/B-10245.
Obróbki blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niż – 150C.
Przy wykonaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów pionowych i poziomych dachu w taki
sposób, aby nastąpił szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
6.Kontrola jakości wykonania pokryć
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i
Końcowych, przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2.
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
tzw. badań doraźnych.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia
blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną
płaszczyznę ściany.
7. Obmiar robót
7.1 Jednostką obmiarową jest:

dla pokrycia dachu – 1 m2 pokrytej powierzchni dachu

dla obróbek blacharskich – 1 m2.

dla rynien i rur spustowych – 1 mb.
8.Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Wykonanie poszczególnych warstw dachu jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp jest niemożliwy lub utrudniony.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania końcowe
pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Odbiór polega na sprawdzeniu:

podłoża

jakości zastosowanych materiałów,

dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować:

sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementów do konstrukcji stropu, ścian i kominów itp.

sprawdzenie prawidłowości spadków;
Badania obróbek blacharskich, rur spustowych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN61/10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. „
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-74/B-24622

Roztwór asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco

PN-B-27620:1998

Papa asfaltowa zgrzewana

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-80/B-10240

Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-94701:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych.

PN-EN 1462:2001

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.
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B-07.00
PODŁOŻA i POSADZKI
(kod CPV 45432100-5)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru posadzek w ramach
inwestycji: „Rozbudowa i nadbudowa budynku Akademickiej Szkoły Podstawowej w Kielcach”.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
posadzek w projektowanych obiektach.
Zakres robót:

podkład z piasku

podkład z beton

wykonanie wylewek samopopoziomujących

wykonanie wylewek betonowych

wykonanie posadzek z płytek z GRES

wykonanie okładzin schodów wewnętrznych z płytek GRES

wykonanie posadzki z wykładziny PCV
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w SST
B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2
Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczególności i
• nie powinien zawierać domieszek organicznych,
•
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych
można stosować wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Cement
Do zaprawy cementowej i betonów należy stosować cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1008:2004.
Kruszywo do warstw wyrównawczych cementowych i betonowych
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W
posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm
– 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.
Zaprawy budowlane zwykłe
Marka zaprawy do wykonania podkładów i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B14501 ”Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobaty technicznej.
Beton towarowy
Beton C16/20 (B-20) i beton C12/15 (B-15) do wykonania podłoża betonowego powinien być zgodny z wymaganiami
PN-EN 206-1:2003
Warstwa samopoziomująca – parametry wg producenta systemu.
W wylewkach cementowych z ogrzewaniem podłogowym zastosować plastyfikator VD 450.
Wylewki zdylatować przez wykonanie nacięć piłą i wypełnienie szczelin masą dylatacyjną.
W szczelinach dylatacyjnych stosować listwy dylatacyjne systemowe.
Jastrych anhydrytowy - stosowany jako podkład w systemie ogrzewania podłogowego, pływający na izolacji
termicznej, warstwie rozdzielczej i związany z podłożem, przeznaczony jest do maszynowego lub ręcznego
wykonywania podkładów podłogowych o grubości od 3 mm do 60mm w pomieszczeniach suchych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Rozbudowa i nadbudowa budynku Akademickiej Szkoły Podstawowej w Kielcach

strona
30/65

Podkład gruntujący
Podkład jest gotową do użytku, nie zawierającą rozpuszczalników dyspersją z żywic sztucznych przeznaczoną do
wstępnego przygotowania podłoży o silnej i zróżnicowanej chłonności.
Temperatura stosowania
+5 oC ÷ +30 oC
Czas schnięcia
2 ÷ 4 h - na podłożach o dużej chłonności
12 ÷1 4 h - na podłożach o słabej chłonności
Zużycie
100 ÷ 200 g/m2 - w zależności od chłonności podłoża
Posadzki gresowe
Wszystkie płytki ceramiczne o podwyższonej odporności na ścieranie.
Gres techniczny - posadzka w pomieszczeniu kotłowni
Wykładzina PCV rulonowe , klejona do podłoża
Należy stosować wykładziny przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu (zgodnie z
EN 685;2002). Ponadto wykładzina musi spełniać wymogi:
-minimalna grubość 2 mm,
-jednorodny materiał, zabezpieczona fabrycznie warstwą ochronną pozwalającą na utrzymanie w czystości,
- powinna posiadać aprobatę techniczną, atest na truzdnozapalność i atest higieniczny
Sznur do zgrzewania na gorąco wykładzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej wykładziny o średnicy
4mm. Cokoły z wykładziny bazowej klejone do ściany wys. 10 cm
Elastyczna zaprawa klejowa wewnętrzna
Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i układania płytek ceramicznych.
Powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością kontaktową, stabilnością i wysoką zdolnością akumulacji wody;
wodoodporna oraz odpornością na zmienne temperatury.
Fuga
Posadzki ceramiczne fugować za pomocą fug elastycznych, odpornych na wodę i zabrudzenia z efektem perlenia.
Podłoga sportowa: klocki dystansowe, legary, ślepa podłoga, płyty dolna i górna gr. 10 mm o wym. 2500x1250
mm, mocowane wkrętami, wykładzina LINOLEUM gr. 4 mm
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty można wykonać przy
użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.
3.2 Sprzęt do układania i zagęszczania mieszanki betonowej (cementowej)
Stosowany sprzęt do układania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewnić równomierne rozłożenie
mieszanki (nie powodując jej segregacji) z zachowaniem wymaganej równości powierzchni i ustalonych spadków.
Zagęszczenie może odbywać się tylko mechanicznie. Do wibrowania używać wielopunktowej łaty wibracyjnej
prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach.
Dopuszcza się stosowanie łat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: ciężar około 12 kg,
wymiary 16,5 x 200 cm, rączka prowadząca dł. do 300 cm
3.3 Sprzęt do układania płytek ceramicznych
Przyrządy pomiarowe: taśma metalowa, miara składana, poziomica, niwelator, maszyna do cięcia płytek elektryczna,
młotki gumowe, sprzęt do spoinowania.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podkłady betonowe
Wymagania podstawowe:
podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,
wytrzymałość podkładów badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie –
12 Mpa, na zginanie – 3 Mpa,
podłoże , na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń,
podkład powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy,
w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa
niż 5 0C,
zaprawy cementowe powinny być wykonywane mechanicznie,
podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną zgodnie
z ustalonym spadkiem,
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w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym.
5.5 Wylewka samopoziomująca
Uzupełnienie i wyrównanie podłoża
Podłoże powinno być stabilne, mieć odpowiednią nośność i jednorodną strukturę. Przed układaniem wylewki
trzeba z podłoża usunąć gruz i starannie oczyścić je z kurzu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji
bitumicznych, resztek farby itp.,
Tak przygotowane podłoże trzeba zagruntować, co zmniejszy jego nasiąkliwość (woda z zaprawy nie będzie
wnikać w nie tak szybko), a zwiększy przyczepność wylewki. Na zagruntowanym podłożu łatwiej też rozlać
masę.
Na przygotowanym podłożu, przy pomocy poziomicy i reperów należy zaznaczyć zakładaną grubość jastrychu.
Wykonanie dylatacji obwodowej
Gdy środek gruntujący wyschnie, wokół ścian układa się samoprzylepną taśmę z pianki polietylenowej o
przekroju 8 mm. Taśma, która oddzieli wylewkę od ściany, czyli utworzy wzdłuż ścian dylatację, powinna sięgać
od poziomu stropu do górnej powierzchni warstwy wykończeniowej podłogi.
Ręczne rozlewanie masy
Masę można rozprowadzić maszynowo, korzystając z agregatu mieszająco-pompującego z ciągłym,
przepływowym dozowaniem wody. Można też wylać ręcznie, bezpośrednio z pojemnika, w którym została
przygotowana, ale wtedy powierzchnię trzeba podzielić na pola o powierzchni 10–15 m².
Prace najlepiej rozpocząć od ściany najbardziej oddalonej od wejścia i prowadzić pasmami o szerokości 40 cm.
Odpowietrzanie wylewki
Wykonuje się je bezpośrednio po wylaniu masy – używając do tego wałka kolczastego. Wałek prowadzi się
wzdłuż i w poprzek wylanej powierzchni i w ten sposób rozprowadza ją równomiernie po całej podłodze. Prace
należy prowadzić bez przerwy, aż do pokrycia całej powierzchni w pomieszczeniu.
Wiązanie i twardnienie
Świeżo wylana masa co najmniej przez dwa dni wymaga ochrony przed nadmiarem słońca, wody, wysoką
temperaturą i przeciągami. Pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane. Nie wolno suszyć wylewki
samopoziomującej dmuchawami z ciepłym powietrzem. Jeżeli pojawił się biały nalot powierzchniowy, należy go
usunąć mechanicznie przez zeszlifowanie, a następnie całą powierzchnię odkurzyć.
Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zależy od jego grubości oraz warunków cieplno-wilgotnościowych
panujących w pomieszczeniu. Układanie posadzki można rozpocząć po 3–4 tygodniach.
5.6 Wykonywanie posadzek PCV w rulonie
PODŁOŻE
Rozpoczęcie montażu musi zostać poprzedzone sprawdzeniem i akceptacją podłoża przez firmę instalującej
wykładzinę.
Podłoże betonowe musi spełniać wymagania:
-wytrzymałość (klasa B25),
-grubość minimum 5 cm,
-prawidłowo pielęgnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni)
-zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z PN 62-B-10144
-wymagana równość powierzchni: odchylenia w dowolnym miejscu na długości 1m nie powinny
przekraczać 2-3mm.
Wylewki zdylatować przez wykonanie nacięć piłą i wypełnienie szczelin masą dylatacyjną.
W szczelinach dylatacyjnych stosować listwy dylatacyjne systemowe.
MASY NIWELUJĄCE
Celem uzyskania gładkości powierzchni należy zastosować masę niwelującą. Przed wylaniem masy należy
zastosować środek gruntujący, tego samego producenta, co masa.
KLEJE
Należy stosować kleje do wykładzin PCV.
SPAWANIE ŁĄCZEŃ
Wszystkie łączenia należy spawać celem uzyskania jednolitej posadzki.
AKCESORIA WYKOŃCZENIOWE
Wykładzina wywinięta na ściany
PRZECHOWYWANIE
Wykładziny w rolkach powinny zawsze być przechowywane w pozycji pionowej i zabezpieczone przed
upadkiem.
WARUNKI MONTAŻU
Wszystkie rolki powinny być przechowywane w miejscu montażu, w pozycji pionowej, w temperaturze 18°C
przez minimum 24 godziny przed montażem. Ta temperatura musi być utrzymywana w trakcie montażu i 24
godziny po zakończeniu montażu.
Rolki należy rozwinąć na 24 godziny przed montażem.
MONTAŻ
a. Przyciąć wykładzinę zgodnie z kształtem podłoża. Przykleić wykładzinę na całej powierzchni i walcować
wałkiem o wadze około 70kg. Po 30 minutach walcować ponownie w przeciwnym kierunku.
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b. Klej należy używać dokładnie wg instrukcji producenta. Należy go nakładać packą z ząbkami w kształcie litery
V, o wysokości ząbków 1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie i walcowanie musi się odbywać w czasie wiązania
kleju, aby uniknąć efektu przebijania przez wykładzinę śladów po nakładaniu kleju packą.
c. Wszystkie fabryczne krawędzie powinny zostać przycięte.
d. Łączenia powinny przebiegać równolegle do linii budowlanych. Należy unikać łączeń w wejściach.
e. Wszystkie łączenia należy frezować na 2/3 grubości a następnie spawać sznurem. Po spawaniu ściąć
nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu, dokładnie po wystygnięciu.
f. Przy wywijaniu wykładzin na ściany należy do klejenia powierzchni pionowych używać klejów
kontaktowych.Wszystkie łączenia pionowe należy spawać.
Połączenie ścian i posadzek wykonać bezszczelinowo. Cokoły z wykładzin winylowych i pas podłogi
szerokości 40 cm, wzdłuż ścian pomieszczeń, układać z jednego kawałka materiału.
ZAKOŃCZENIE MONTAŻU
Zamieść i odkurzyć wykładzinę.
Usunąć wszystkie zabrudzenia i klej z wykładziny po 24 godzinach od zakończenia montażu używając środków wg
instrukcji producenta. Spłukać czystą wodą i odczekać do wyschnięcia. Usunąć nadmiar wody, który może uszkodzić
klej.
ZABEZPIECZENIE
a. Po zakończeniu montażu po wyschnięciu przykryć folią lub innym materiałem.
b. Oddanie do użytku powinno nastąpić nie wcześniej niż po 48 godzinach od zakończenia instalacji.
ODPAD
Odpad o wielkości 4m2 powinien być przekazany Inwestorowi na ewentualne naprawy.
KONSERWACJA
Wykładzinę należy czyścić i konserwować wg instrukcji producenta systemu.
5.4 Posadzki z płytek ceramicznych
Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót
instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi.
W pomieszczeniach, w których wykonywane są posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę zgodną z
zaleceniami producenta.
Płytki układa się na betonie i dobija młotkiem gumowym do poziomu posadzki. Spoiny między płytkami powinny mieć
szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-3 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i
kontrolowana przy układaniu. Dopuszczalne odchyłki:
- od poziomu max 2 mm na 2 m łacie i nie więcej niź 5 mm na całej powierzchni
- prostolinijność spoin max 2 mm na 2 m łacie.
Do spoinowania można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek.
Posadzkę z płytek należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek. W
pomieszczeniach, w których występują posadzki ceramiczne (a nie ma okładziny z glazury) wykonać cokoły wys. 10
cm.
Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy niezwłocznie usunąć w czasie
układania płytek.
Po wykonaniu spoinowania i umyciu, posadzki z płytek gres należy zaimpregnować.
Na połączeniu posadzek z różnych materiałów stosować listwy maskujące.
6. Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.
Należy sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
Zakres czynności kontrolnych:
Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być jednolitej barwy, bez
rys, spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zależności od rodzaju. Niedopuszczalne są białe przebarwienia i
kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci.

Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni
metalowym przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia,

Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez
opukiwanie jej powierzchni drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego
głuchego odgłosu.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz
poprzez zmierzenie ich szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny
mieć jednakową szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy polami
posadzki.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem arch., przez
obserwację kierunków spływu rozlanej wody.

Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie
na jej długości nie powinno przekraczać 2 mm.

Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia
posadzki, np. osadzenia wpustu, wykonania cokołu.
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku
Powierzchni od
łaszczyzny i krawędzi
od linii prostej
Nie większa niż 1
mm i w liczbie nie
większej niż 2 szt na
całej długości łaty
kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawędzi od kierunku
pionowego

poziomego

Przecinających się płaszczyzn od
kąta w dokumentacji

Nie większe niż 1 mm i Nie większe niż 1 mm i Nie większa niż 1 mm na długości
ogółem nie więcej niż 2 ogółem nie większej
łaty kontrolnej 2 m
mm w
niż 2 mm na całej
pomieszczeniach do
powierzchni
3,5 m wysokości oraz ograniczonej ścianami,
nie więcej niż 3 mm w
belkami itp.
pomieszczeniach
powyżej 3,5 m
wysokości

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej.
Jednostką obmiarową wykonanych cokolików, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.
8.Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie
właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiór powinien obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa),
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,
sprawdzenie grubości warstw posadzkowych,
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą szczelinomierza lub
suwmiarki,
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje:
przygotowanie podłoża,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
wykonanie posadzki
oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-ISO 6707-1:1994
PN - 63/B – 06251
PN – 88/B – 06250
PN - 62/B-10144
PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100
PN-76/8841-21
PN-EN 12004:2002
PN-ISO 13006:2001
PN-EN 87:1994
PN-70/B-10121

Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
Beton zwykły.
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania próbek.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
Kruszywa do zaprawy
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości
i znakowanie
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

10.2. Inne materiały
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 5 „Okładziny i
wykładziny z płytek ceramicznych”, wydane ITB – 2004r.
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
Karty techniczne produktów
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B-08.00
STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA i DRZWIOWA
(kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien)
1. Wstęp
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej w ramach inwestycji: „Rozbudowa i nadbudowa budynku Akademickiej
Szkoły Podstawowej w Kielcach”.
1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
dostarczenie i wykonanie montażu:

ślusarki aluminiowej zewn. drzwiowej

okien z PCV

stolarki drzwiowej wewnętrznej

ślusarki aluminiowej p.pożarowej wewnętrznej

stolarka drzwiowa wewnętrzna

parapetów
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.1 Ślusarka aluminiowa zewnętrzna i wewnętrzna
Elementy aluminiowe - Kształtowniki aluminiowe wykonane ze stopu EN AW 6060 wg PN EN 573 – 3:2004 o
składzie chemicznym zgodnym z PN EN 573-3/4, własności mechaniczne zgodne z normą PN EN 755-2 stan T66,
tolerancje wymiarowe według PN EN 12020-2.
Elementy stalowe - Części stalowe służące do kotwienia lub usztywnienia powinny być cynkowane ogniowo.
Uzupełnienie ubytków i uszkodzeń powłoki powinno być wykonywane wg DIN 50976.
Okucia - Do konstrukcji można stosować wyłącznie przewidziane przez system profili okucia systemowe.
Zastosowanie niezwiązanych z systemem części okuć wymaga odpowiednich dopuszczeń.
Wszystkie części okuć z wyjątkiem klamek i zawiasów powinny być niewidoczne.
Umieszczone we wrębie okucia powinny być połączone z profilami w sposób trwały i stabilny. W połączeniach
śrubowych w ściankach profili stosować należy nitonakrętki lub odpowiednie wkładki.
Oszklenie, wypełnienia – oszklenie szkłem zespolonym bezpiecznym klasy P1 (U=1,7W/m2K) , wykonywać należy
poprzez uszczelki z EPDM lub taśmy podkładowe z trwałym uszczelnieniem wrębowym.
Anodowanie - Anodowanie profili lub blach aluminiowych musi być wykonane zgodnie z DIN 17611.
Lakierowanie - Powlekanie profili lub blach aluminiowych powinno być wykonane tak, aby warstwa lakieru
proszkowego lub rozcieńczanego na bazie poliestru lub poliuretanu wynosiła min 50 µm. Zakład lakierniczy
wykonujący powlekanie musi posiadać certyfikaty poświadczające wymaganą przez zleceniodawcę jakość powłok
lakierniczych.
2.2 Okna w konstrukcji jednoramowej z drewna lub PCV -białe od wewnątrz, na zewnątrz dąb złoty – szklone
zestawem jednokomorowym, niskoemisyjnym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien U=1,1W/m2K. Należy
zapewnić zamontowanie nawiewników okiennych w górnej partii ramiaków zapewniających infiltrację
2.3 Stolarka wewnętrzna drzwiowa
 Drzwi drewniane z okładziną HPL , ościeżnice regulowane z okładziną HPL

Minimalna szerokość w świetle przejścia - 80cm i 90cm, minimalna wysokość w świetle przejścia – 200cm.
2.4 Parapety
Parapety z płyt polimero-betonowych.
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2.5 Wyłaz dachowy
Wyłaz dachowy (90 cm x 70cm) na podstawie prostej wys. 500mm, z dociepleniem z wełny mineralnej gr. 4,0cm,
rama otwierana, przekrycie z poliwęglanu kanalikowego gr. 2,0 cm, 4-komorowy, mleczny, U=1,7W/m2K, NRO, klapa
otwierana mechanicznie i ręcznie.
Przy wyłazie, na ścianie klatki schodowej klamry wyłazowe zgodnie z PN-80/M-49060.
2.6 Świetlik dachowy z poliwęglanu na profilach aluminiowych
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Montaż stolarki należy wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Ślusarkę aluminiową i stolarkę przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie zamontowane
transportować i przechowywać w odrębnych opakowaniach.
5.Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Ślusarkę montować w systemie ciepłego montażu z wykorzystaniem kołnierzy uszczelniających EPDM.
Wytyczne wykonawcze dla konstrukcji aluminiowych
Wykonawca zakresu ślusarki aluminiowej winien posiadać potwierdzoną autoryzację danego systemu w celu
zapewnienia ostatecznej gwarancji systemowej dla wykonanych konstrukcji.
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji zawierającej wszelkie niezbędne obliczenia w tym
obliczenia statyczne oraz projekt warsztatowy. Dokumentacja ta winna być podpisana przez osobę posiadającą
odpowiednie uprawniona, uzgodniona z projektantem oraz z systemodawcą profili.
Przed przystąpieniem do realizacji, wykonawca winien wykonać obmiary oraz przedstawić do zatwierdzenia przez
projektanta detale wykonawcze.
Powierzchnia profili winna być malowana zgodnie ze standardami Qualicoat.
Doboru profili, akcesoriów i okuć należy dokonywać wg aktualnej dokumentacji systemowej.
Czyszczenie fasad i okien- wykonawca przed odbiorem powinien przeprowadzić czyszczenie zamontowanych
elementów – od wewnątrz i zewnątrz. Odpowiednie wytyczne zawiera broszura „Czyszczenie aluminium w
budownictwie”.
Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
Przygotowanie ościeży
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni, ościeże należy
naprawić i oczyścić.
Stolarkę drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami.
Osadzenie stolarki
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić ościeżnicę na podkładkach lub listwach. Elementy
kotwiące osadzić w ościeżach.
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lub pianką poliuretanową.
Ustawione okien i drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być
większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m; 3 mm przy długości przekątnej do 2 m; 4 mm przy długości
przekątnej powyżej 2 m;
Zamocowane okien należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a
ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się
używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Producent ślusarki aluminiowej i stolarki musi wykazywać odpowiedni poziom kontroli jakości produkcji.
Poświadczeniem tego jest posiadanie przez niego certyfikatu systemu kontroli jakości ISO 9001.
6.2. Kontrola jakości wyrobów stolarskich
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086 dla stolarki
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich
Ocena jakości powinna obejmować:
sprawdzenie zgodności wymiarów
sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania
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sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia
Powłoki malarskie nie powinny mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek,
śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać
substancji szkodliwych dla zdrowia.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Wszystkie niezbędne do montażu elementy zamocowań stolarki i ślusarki powinny być wkalkulowane w cenę
elementu.
10. Przepisy związane
NORMY:
PN-B-10085:2001
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085/A2
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050
Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000
Okucia budowlane. Podział.
PN-B-11212:1997
Materiały kamienne – Elementy kamienne; płyty z konglomeratów kamiennych
PN-EN 485-4:1998
PN-80/H-97023
PN-90/H-04606/02
PN-B-05000: 1996
PN-B-91000: 1996

Walcowane wyroby aluminiowe- tolerancje wymiarowe
Wygląd zewnętrzny powłok anodowanych
Stopień uszczelnienia powłoki anodowanej
Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

EN 14351-1:2006 (U) Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne- Część 1: Okna I drzwi zewnętrzne
bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności
PN-EN 1026:2001
Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania
PN-EN 1027:2001

Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania

PN-EN 12208:2001

Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001

Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja

Inne dokumenty
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997
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B-09.00
BALUSTRADY, PORĘCZE I UCHWYTY ŁAZIENKOWE
(kod CPV: 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej z wyjątkiem drzwi i okien
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru ślusarki i elementów wyposażenia w ramach inwestycji:„Rozbudowa i nadbudowa budynku Akademickiej
Szkoły Podstawowej w Kielcach”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu:

balustrad

poręczy i uchwytów w łazienkach

wycieraczek wewnętrznych i zewnętrznych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.





Balustrada pochylni zewn. wys.1,10m - stal nierdzewna satynowana z pochwytem na dwóch poziomach
Wyposażenie WC i Łazienek przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych- stal nierdzewna:
uchwyt uchylny ścienny montowany przy muszli klozetowej dł. 700mm wraz ze stelażem mocujący; uchwyt
ścienny umywalkowy stały dł. 600mm ś
Wycieraczki wewnętrzne i zewnętrzne systemowe: ( 150 x 80cm ) z ramą zewnętrzną.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
4.Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Przed przystąpieniem do wykonywania montażu balustrad, podchwytów, poręczy, wycieraczek i pozostałych
elementów powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, roboty
tynkowe i malarskie.
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:

możliwość mocowania elementów do ścian i podłoży

jakość dostarczonych elementów do wbudowania
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją.
Montaż elementów winien odbywać się zgodnie z wytycznymi dostawcy.
Wycieraczki montować w uprzednio przygotowanym w posadzce we wgłębieniu wys. 2,0 cm.
Pochwyty na ścianach klatki schodowej montować na wysokości 0,9 m nad posadzką.
Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do mocowania wyrobu do podłoża. Montaż powinien być poprzedzony
wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu: posadzce, ścianach. Wklejenie kołków mocujących
powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do
przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża.
Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy złącza rozporowe, kołki kotwiące.
Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:
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otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy,
z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku,
wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka
przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia,
kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:
otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy,
kotwę posmarować klejem,
wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór,
po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do montażu
wyrobów metalowych.
Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być metalowe wkręcane
(stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości podano w B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem
równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie
uszczelnienia, sprawdzenia działania części ruchomych, stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z
dokumentacją.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Przy odbiorze po wbudowaniu powinny być sprawdzone:
-

prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
zgodność wbudowanego elementu z projektem.

9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za cały zakres robót ujęty w dokumentacji
projektowej i SST.
10. Przepisy związane
1. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.
2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997
Instrukcje montażu systemów metalowych lub szklanych wydane przez poszczególnych Producentów
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B- 10.00
SUFITY PODWIESZANE , OBUDOWY G-K,
(kod CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych)
1. Wstęp
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru sufitów podwieszonych,
i obudów z g-k w ramach inwestycji: „Rozbudowa i nadbudowa budynku Akademickiej Szkoły Podstawowej w
Kielcach”.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
Niniejsza pozycja specyfikacji dotyczy montażu:
Sufitów podwieszanych
gładkich – płyty suchego tynku gipsowego ( płyty wodoodporne ) na konstrukcji z profili stalowych zimnogiętych
ocynkowanych
Obudów z płyt g-k

ścian z płyt g-k
instalacji -płyty suchego tynku gipsowego ( płyty wodoodporne ) na konstrukcji z profili stalowych
zimnogiętych ocynkowanych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w
SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego stopnia
sztywności.
sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający miejsca dla
instalacji.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Profile stalowe zimnogięte
Do wykonania rusztów stropów podwieszonych powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej,
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:
1997:
Dla stropów z płyt dekoracyjnych :
profile główne teowe 24x38 mm, l=3600 mm,
profile poprzeczne teowe 24x38 mm, l=1200 mm,
profile poprzeczne teowe 24x38 mm, l=600 mm,
profil przyścienny kątowy perforowany 19x24 mm, l=3600mm.
Dla profili powlekanych grubość powłoki poliestrowej powinna wynosić 20μm, odporność na odrywanie powłoki –
stopień 0.
Nie dopuszczalne jest odchylenie kształtownika od prostoliniowości.
Dopuszczalne odchylenie kształtownika od prostoliniowości wynosi 1 mm/m.
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną
ogniowo) charakteryzującą się :
- grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki wg
PN-EN 10142+A1: 1997),
przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997,
wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
2.3. Akcesoria stalowe
Akcesoria stalowe służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:
łączniki wzdłużne,
uchwyty bezpośrednie długie,
uchwyty bezpośrednie krótkie,
wieszaki kotwowe,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Rozbudowa i nadbudowa budynku Akademickiej Szkoły Podstawowej w Kielcach

strona
40/65

wieszaki dwuhakowe,
wieszaki sprężynkowe,
pręty wieszakowe o długościach 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm
kołki rozporowe plastikowe, metalowe,
kołki szybkiego montażu,
kołki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników stalowych wg
pkt. 2.3.
2.4. Wkręty
Do mocowania kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach
powinny być stosowane:
wkręty stalowe
Ø 3,5 mm x 25 mm,
Ø 3,5 mm x 35 mm,
blachowkręty samowiercące:
Ø 3,5 mm x 25 mm,
Ø 3,5 mm x 35 mm,
Wkręty powinny odpowiadać normie:
PN-EN ISO 7050:1999
Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym,
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych na
korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące
2.5. Płyty gipsowo-kartonowe
Płyty g-k powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405 Wymagania dla płyt
gipsowo-kartonowych.
Połączenia płyt wykończyć taśmą spoinową, antyrysową oraz gipsem szpachlowym o zwiększonej przyczepności do
podłoża narożniki wykończyć systemowymi narożnikami prefabrykowanymi z blachy aluminiowej.
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych:
Lp.
Wymagania
GKB zwykła
GKF ognioodporna GKBI wodoodporna
1.
Powierzchnia
równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi
2.
Wymiary i tolerancje [mm]:
9,5; 12,5; 15; >18 (+/-0,5)
grubość
szerokość
1200 (+0; -5,0)
długość
[2000 –3000] (+0;-6)
prostopadłość
różnica w długości przekątnych <5
3.
Masa 1 m2 płyty o grubości [kg] :
9,5 mm
< 9,5
12,5 mm
<12,5
11,0:13,0
<12,5
15,0 mm
<15,0
13,5:16,0
<15,0
>18,0 mm
<18,0
16,0:19,0
4.
Wilgotność [%]
<10,0
5.
Trwałość struktury przy opalaniu
>20
[min]
6.
Nasiąkliwość [%]
<10
7.
Oznakowanie:
nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN......, data produkcji
kolor kartonu
szary jasny
szary jasny
zielony jasny
barwa napisu
niebieska
czerwona
niebieska
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.
Wykonawca przystępujący do wykonania sufitów podwieszanych powinien wykazać się możliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.1 Pakowanie i magazynowanie materiałów
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na
każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
nazwę i adres producenta,
nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
datę produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbę sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej lub nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
znak budowlany.
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Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym
podkładzie.
4.2 Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do
polskich przepisów przewozowych.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1.
Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Przed rozpoczęciem prac montażowych
pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 oC pod warunkiem, że w
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%.
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
5.2.
Montaż okładzin na rusztach stalowych na sufitach
Zasady doboru konstrukcji
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej stanowiącej
bezpośrednie podłoże dla płyt, czyli warstwy nośnej oraz górnej czyli warstwy głównej. Niekiedy wykonywany jest
ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są
kształtowniki stalowe. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwagę czynniki:
a) kształt pomieszczenia:
- jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
- w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,
- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcja przegrody, to można zastosować ruszt
jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być konstrukcji dwuwarstwowej,
- rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych krawędzi płyt w
stosunku do tych elementów,
b) grubość zastosowanych płyt:
- rozmieszczenia płyt,
- sztywność płyt,
c) funkcję jaką ma spełniać sufit:
- jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do
elementów warstwy nośnej. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ
o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa.
Tyczenie rozmieszczenia płyt
- styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do kierunku
naświetlania pomieszczenia)
- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi
płyt opierały się na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki
krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić,
aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty,
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną
do połowy długości płyty,
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt
należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi
elementami rusztu.
Kotwienie rusztu
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy
ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości
obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę.
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych
lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego
obciążenia.
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne.
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Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli wymagają tego warunki
ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5 i 20 mm. Płyty
gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami.
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.
Szpachlowanie spoin
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia sąsiednich
płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą
szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na
szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod
farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie
spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową.
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na
wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej
spoiny.
Uwaga: w sufitach podwieszanych i obudowach z płyt gipsowo-kartonowych montować rewizje szczelne
systemowe.
6. Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
- wymiary (zgodnie z tolerancją),
- wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych,
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.
Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest:
powierzchnia sufitów podwieszonych obliczana w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę
poziomą, powierzchnia obudów w m2..
8. Odbiór robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór podłoża – należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże
powinno by równe i czyste. Dokonanie odbioru podłoża jak i okładzin płytami uznaje się za zgodne z dokumentacją
projektową i SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 dały pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze:
Sprawdzeniu podlega:
zgodność z dokumentacją techniczną,
rodzaj zastosowanych materiałów,
przygotowanie podłoża,
prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
wichrowatość powierzchni
Dopuszczalne odchyłki powierzchni:
1) odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej – nie większa
niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 szt. na całej długości 2 metrowej łaty kontrolnej,
2) odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego – nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5
m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach o wysokości powyżej 3,5 m,
poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni
ograniczonej ścianami, belkami itp.
3) odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 2 mm
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
oczyszczenie i przygotowanie podłoża,
przymocowanie płyt do gotowego rusztu metalowego za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i
dopasowaniem,
szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, zabezpieczenie spoin taśmą papierową,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
likwidację stanowiska roboczego.
1.
Przepisy związane
Normy
PN-72/B-10122
Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405
Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych
PN-93/B-02862
Odporność ogniowa
Norma ISO
(Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości
PN-EN 1364-2:2001
Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U)
Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań
PN-B-79405:1997/Ap1:1999
Płyty gipsowo-kartonowe
PN-EN ISO 7050:1999
Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym
PN-91/M-82054.19
Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)
Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych
PN-78/H-93461.26
PN-78/H-93461.27
PN-EN ISO 7050:1999
PN-B-32250
PN-79/B/06711

Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia.
Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia.
Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych
Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym
Woda do celów budowlanych.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Inne dokumenty i instrukcje
Informator – Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” wydanie IV – Kraków 1996 r.
Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS
Atesty higieniczne i aprobaty techniczne odpowiednie dla każdego typu materiałów.
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997
Instrukcja montażu sufitu akustycznego.
Montaż systemów suchej zabudowy. Instrukcja producenta.
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B-11.00
TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE
(kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie, 45432210-9 Wykładanie ścian)
.
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru tynków i okładzin ścian i sufitów w ramach inwestycji: „Rozbudowa i nadbudowa budynku Akademickiej
Szkoły Podstawowej w Kielcach”.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt 1.1
1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:
Tynków:

tynki cienkowarstwowe

podkład tynkarski pod glazurę
Okładzin ścian:

glazura w łazienkach

glazura w kuchni, zmywalni

fartuchy z płytek przy umywalkach
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Tynki cienkowarstwowe mineralne
Tynki mineralne charakteryzują się dużą trwałością. Ich spoiwem jest cement, wapno, gips bądź potasowe szkło
wodne oraz wypełniacze mineralne, takie jak: marmur, kwarc, wapień
Tynki cienkowarstwowe - masy tynkarskie gotowe do użycia w postaci przygotowanej fabrycznie mieszaniny środków
wiążących, pigmentów i modyfikatorów, sprzedawane jako sucha mieszanka do zarobienia z wodą.
Płytki ceramiczne powinny odpowiadać następującej normie: – PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne.
Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Podkład gruntujący
Podkład jest gotową do użytku, nie zawierającą rozpuszczalników dyspersją z żywic sztucznych przeznaczoną do
wstępnego przygotowania podłoży o silnej i zróżnicowanej chłonności.
Temperatura stosowania
+5 oC ÷ +30 oC
Czas schnięcia
2 ÷ 4 h - na podłożach o dużej chłonności
12 ÷1 4 h - na podłożach o słabej chłonności
Zużycie
100 ÷ 200 g/m2 - w zależności od chłonności podłoża
Elastyczna zaprawa klejowa wewnętrzna
Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i układania płytek ceramicznych.
Powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością kontaktową, stabilnością i wysoką zdolnością akumulacji wody;
wodoodporna oraz odpornością na zmienne temperatury.
Temperatura stosowania
+5 oC ÷ +30 oC
Czas dojrzewania
5 min
Czas przydatności do użycia
3 ÷ 4h (zaschnięta zaprawa nie nadaje się do uzdatniania i użytku)
Czas otwartego schnięcia
>30 min
Możliwość fugowania
po 24 h
Możliwość chodzenia
po 3 dniach
Możliwość obciążenia
po 7 dniach
Zużycie
1,2 kg/m2 – na 1 mm grubości warstwy (płytki 15x15:ok. 2,3-2,6 kg/m2,
ceramika budowlana: ok. 2,6 kg/m 2 w zależności od ceramiki i sposobu
układania)
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Fugi
Cementowa, elastyczna nie przepuszczająca wody, odporna na zabrudzenia z efektem perlenia, zaprawa fugowa o
łatwej obróbce o trwałym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.
Temperatura stosowania
+5 oC ÷ +30 oC
Czas przydatności do użycia
ok. 2h
Możliwość chodzenia
po ok. 12 h
Możliwość obciążenia
po ok. 48 h
Kolor
wg dokumentacji
Zużycie
ok. 0,5 ÷ 0,7 kg/m2 – (przy płytkach 15x15 cm lub 15x20 i 3 mm szer.
spoiny)
Gadź gipsowa – powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-30042:1997 :spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy,
gips tynkarski i klej gipsowy.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Do przygotowania masy tynkarskiej naczynia do mieszania, mieszadła i narzędzia powinny być wykonane ze stali
nierdzewnej. Zwykła stal węglowa w kontakcie z zaprawą rdzewieje i może pozostawiać nieestetyczne smugi, trudne
lub wręcz niemożliwe do usunięcia.
Sprzęt do układania płytek ceramicznych
Szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
maszyna do cięcia płytek elektryczna , pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków
6-12 mm do rozprowadzania mas klejących, łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice,
mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gąbki do mycia i czyszczenia, wkładki (krzyżyki)
dystansowe, młotki gumowe
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4
Transport materiałów do tynków
Gotowe wyprawy tynkarskie przechowuje się i transportuje w gotowych oryginalnych pojemnikach lub workach z
nazwą producenta.
Transport płytek ceramicznych
Płytki glazurowane w opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami.
Składować w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej.
Płytki pakowane są w pudłach tekturowych zawierających ok.1 m2, na opakowaniu powinna być umieszczona nazwa
i adres producenta, nazwa wyrobu, liczba sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące
wyrobów łatwo tłukących oraz napis „Wyrób dopuszczony jest do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB
nr ...”
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Przygotowanie podłoża
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji
tłustych. Nierówne i uszkodzone podłoże należy wcześniej naprawić przy pomocy zaprawy wyrównawczej lub
szpachlowej. Podłoża nasiąkliwe należy wcześniej zagruntować w celu poprawienia przyczepności podłoża i
ograniczenia jego chłonności.
Wykonanie tynków zwykłych
Sposoby wykonywania tynków zwykłych powinny być zgodne z danymi określonymi w tbl. 4 normy normie PN70/B10100.
Wykonanie tynków cienkowarstwowych
Masy tynkarskie (pasty) przed stosowaniem należy dokładnie wymieszać w pojemniku oraz jeżeli to konieczne,
można dobrać konsystencję do warunków stosowania przez dodatek niewielkiej ilości wody (maks. 125 ml na 20 kg).
Ze względu na zawarte w masie wypełniacze, mogące powodować różnice w wyglądzie tynku, należy na jednej
płaszczyźnie stosować materiały z tej samej partii. Napoczęte opakowanie należy dokładnie zamykać, a jego
zawartość wykorzystać w możliwie najkrótszym czasie.
Zaprawę tynkarską przygotowuje się przez wsypanie całego opakowania do odmierzonej ilości czystej wody i
mieszanie za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. W przypadku tynków w
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postaci suchej mieszanki ważne jest, aby wykorzystać i rozrobić całą zawartość worka. Istnieje możliwość, że
podczas transportu może nastąpić separacja kruszywa – ciężkie, grube kruszywo opadnie na dno, a lżejsze
pozostanie na górze. Dlatego, aby uzyskać jednolitą fakturę o tej samej grubości, należy rozrabiać worki w całości lub
przemieszać ich zawartość przed użyciem.
Proporcje wody w stosunku do suchej mieszanki są ściśle oznaczone przez producenta i należy ich bezwzględnie
przestrzegać. W przypadku stężenia zaprawy w trakcie wykonywania prac, należy ponownie zamieszać tynk
wiertarką, ale bez dodawania wody. Masa tynkarska jest przygotowywana do pracy przez 10 minut, a musi być
zużyta w ciągu 1,5 godz.
Prace tynkarskie należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5 do +30°C.
Zalecana temperatura wykonywania tynków wynosi +20°C, wilgotność względna powietrza 60%.
Gładź gipsowa
Podłoże pod gładź gipsową powinno być oczyszczone z kurzu. Temperatura stosowania od +5oC do +30oC, grubość
warstwy 3 mm. Czas przydatności zaprawy do użycia po wymieszaniu z wodą ok. 60 min. Możliwość nanoszenia
kolejnej warstwy po 6 godzinach od nałożenia poprzedniej (przy temperaturze +20oC). Zaprawę nanosić
równomiernie pacą ze stali nierdzewnej i dokładnie wygładzić. Po nałożeniu i wyschnięciu nierówności usunąć
papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Niedokładności ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować.
Wykonanie okładzin ceramicznych
Pod okładziny ceramiczne na nie otynkowane mury należy wykonać podkład tynkarski.
Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót okładzinowych, podłoże należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.
Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian należy nałożyć podkład wykonany z zaprawy klejowej, grubość 2-3
mm.
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5oC.
6. Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Badania w czasie odbioru
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/10100 p.4.3. i umożliwiać
ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
•
zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
•
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
•
prawidłowości przygotowania podłoży,
•
przyczepności tynków do podłoża,
•
grubości tynków,
•
wyglądu powierzchni tynków,
•
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.
•
wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i
słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na
płaszczyznę poziomą.
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Powierzchnię okładzin oblicza się w m2.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór tynków i okładzin
Tynki
Ddopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie
więcej niż 4 mm w pomieszczeniu.
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie
więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne są następujące wady:

wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża,
pleśni itp.
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trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.

Okładziny z płytek ceramicznych
Zgłoszone do odbioru okładzina ścian z płytek ceramicznych powinna być czysta. Niedopuszczalne jest
występowanie na stronie licowej płytek śladów zaprawy do spoinowania.
Przy odbiorze okładzin ceramicznych sprawdzeniu podlegają: wygląd płaszczyzn, pionowość/poziomość płaszczyzn,
krawędzie przecięcia się płaszczyzn, narożniki, styki z ościeżnicami.
Odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji,
odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.
Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste; dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na metr i 3 mm na całej długości lub szerokości
pomieszczenia.
Grubość spoin między płytkami powinna mieścić się w przedziale grubości wskazanym w karcie technicznej zaprawy
do spoinowania. Grubości spoin powinny być jednakowe.
Płytki powinny być na całej swojej powierzchni ściśle połączona z podkładem. Sprawdzenie należy przeprowadzić
przez opukiwanie. Głuche odgłosy świadczą o braku kleju pod płytkami. Szczególną uwagę na wypełnienie
przestrzeni klejem między płytką ceramiczną a podkładem należy zwracać w przypadku płytek wielkowymiarowych.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. Przepisy związane
10.1. NORMY
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004

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

PN-EN 12004:2002

Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 14411:2005
PN-70/B-10121

Płytki i płyty ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

10.2. Inne materiały
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”,
wydane ITB – 2003r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 5 „Okładziny i
wykładziny z płytek ceramicznych”, wydane ITB – 2004r.
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005
Karty techniczne produktów
PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12004:2002
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B-12.00
ROBOTY MALARSKIE
(kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru robót malarskich w ramach
inwestycji: „Rozbudowa i nadbudowa budynku Akademickiej Szkoły Podstawowej w Kielcach”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót malarskich w ramach rozpatrywanej inwestycji:

roboty przygotowawcze

malowanie powierzchni tynków farbami emulsyjnymi i akrylowymi,
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w SST
B- 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której
ma być wykonana powłoka malarska.
powłoka malarska – warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed wpływem
warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-dekoracyjną.
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-barwnika i
różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 2.
Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw
dopuszczenia w budownictwie.

Sufity -farba emulsyjna biała

Malowanie ścian – farba akrylowa w kolorze jasnym, ciepłym – do uzgodnienia z projektantem
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.
Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4 .Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.
Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min.+50C należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
Przygotowanie podłoży
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia należy naprawić przez uzupełnienie ubytków szpachlą gipsową.
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu.
5.2.
5.3.

Gruntowanie – przed malowaniem farbami powierzchnie należy gruntować preparatami do gruntowania.

Wykonywanie powłok malarskich
Powłoki z farb powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok
powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla.
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty budowlane stanu
surowego.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić.
Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie dwuwarstwowo
zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).
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Podstawowe techniki malarskie
Nakładanie pędzlem
•
Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. narożników) ze względu
na niską wydajność;
•
Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować powstawanie
charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;
•
Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie gruntu w podłoże.
Nakładanie wałkiem
•
Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu na prostotę i dużą
wydajność;
•
Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie nierówności podłoża.
Natrysk powietrzny
•
Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;
•
Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia mogące
zatkać dyszę pistoletu.
UWAGA!
Każdorazowo przed przystąpieniem do prac malarskich wykonać próbki kolorystyczne o wymiarach 1,0 x 2,0 m do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Projektanta
5.4 Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone :
 w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek
temperatury poniżej 0oC,
 w temperaturze powyżej 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż
20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację.
6. Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.
6.1. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Farby i środki gruntujące
powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt 10.1
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną,

termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,

wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i
konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a/ w przypadku farb ciekłych:

skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty

grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),

kożuch,

ślady pleśni,

trwały, nie dający się wymieszać osad,

nadmierne, utrzymujące się spienienie,

obce wytrącenia,

zapach gnilny,
b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

zbrylenie,

obce wytrącenia,

zapach gnilny,

ślady pleśni
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.
6.2. Badania w czasie odbioru
Badanie powłok malarskich należy przeprowadzić nie wcześniej niż 14 dni po ich wykonaniu.
Ocenie podlega:

wygląd zewnętrzny - wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m.

zgodność barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym wyschniętej powłoki z wzorcem
producenta

odporność na wycieranie – przez lekkie pocieranie powierzchni szmatką lnianą lub bawełnianą w kolorze
kontrastowym. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli nie wystąpiły na szmatce ślady farby

przyczepność powłoki
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na podłożach mineralnych i włóknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o
boku 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność
powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie

na podłożach drewnianych i metalowych zgodnie z normą PN-EN-ISO 2409

odporność na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny,
a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną
na zmywanie, jeżeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cała badana powłoka po wyschnięci
będzie jednakowej barwy i bez prześwitów.
Wyniki kontroli i badań powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań i wpisu do Dziennika Budowy.
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie
zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym
celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do
zgodności powłoki z wymaganiami.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej.
8.Odbiór robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom państwowych norm.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1.
Odbiór robót malarskich:
Podstawę do odbioru wykonania robót malarskich stanowi ich zgodność wykonania z dokumentacją projektową i
zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych z wymaganiami norm,
aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6.
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że
odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je
poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w robót z
projektem

protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,

stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne.
Protokół odbioru powinien zawierać:

zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje:

dostarczenie i przygotowanie materiałów,

przygotowanie i oczyszczenie podłoża,

zagruntowanie podłoża,

przygotowanie farb, pomalowanie powierzchni

ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich,

oczyszczenie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. NORMY
PN-C-81913:1998
Farby dyspersyjne i alkaidowe.
PN-C-81914:2002
Farby dyspersyjne do malownia wnętrz budynków..
PN-62/C-81502
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.
10.2. Inne materiały
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki
malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”. wydane ITB – 2003r.
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
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B-13.00
URZĄDZENIA DŹWIGOWE
(kod CPV 45313100-5 Instalowanie wind)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z montażem urządzeń dźwigowych w ramach inwestycji: „Rozbudowa i nadbudowa
budynku Akademickiej Szkoły Podstawowej w Kielcach”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności związane z montażem platformy samonośnej o udźwigu
400 kg, 1-przystankowa
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Ogólne wymagania dotyczące dźwigów – uzależnione od dostawcy i producenta.
2. Materiały - urządzenia
Ogólne wymagania dotyczące materiałów - urządzeń, podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Platforma samonośna:

rodzaj napędu – elektryczny

udźwig – 400 kg

kabina 1100x1400x2150mm

ilość przystanków/drzwi – 1,
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Dla poszczególnych urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta.
5. Wykonanie robót
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z: DZIENNIK USTAW Nr 75; 2002.
Montaż platformy – wymagania techniczne wg normy EN 81-3, zgodnie z wymaganiami producenta
6. Obmiar robót
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla robót związanych z montażem urządzeń dźwigowych jest kpl.
7. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Po zakończeniu robót montażowych należy dokonać odbioru końcowego.
Wykonawca na własny koszt dokona wszelkich czynności związanych z odbiorem dźwigu przez UDT oraz wszystkich
innych czynności niezbędnych do uruchomienia i użytkowania dźwigu.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dźwig zarejestrowany.
8. Podstawa płatności
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 6.
Cena skalkulowana przez Wykonawcę obejmuje: dostarczenie urządzeń na miejsce montażu, montaż urządzeń
dźwigowych i oczyszczenie stanowiska pracy, koszt odbioru dźwigu przez UDT.
9. Przepisy związane
DZIENNIK USTAW Nr 75; 2002.
Dyrektywa dźwigowa firmy dostawczo-montażowej.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Rozbudowa i nadbudowa budynku Akademickiej Szkoły Podstawowej w Kielcach

strona
52/65

B-14.00
ROBOTY ELEWACYJNE, OCIEPLENIE, WYPRAWA ELEWACYJNA
( kod CPV-45443000-4 Roboty elewacyjne)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót elewacyjnych w ramach inwestycji: „Rozbudowa i nadbudowa budynku Akademickiej Szkoły
Podstawowej w Kielcach”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie elewacji:

ocieplenie ścian styropianem

ocieplenie ścian wełną mineralną
 wyprawa elewacyjna polimero-mineralnych barwiona w masie

tynk mozajkowy na cokole i na słupach w podcieniu
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.
Zaprawa klejąca - sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do przyklejenia styropianu lub
wełny mineralnej do podłoża i tkaniny zbrojącej
Zaprawa tynkarska – sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie, przeznaczona do wykonania wyprawy na
warstwie zbrojonej.
Warstwa zbrojona – układ składający się z zaprawy klejącej oraz tkaniny zbrojącej znajdującej się w środku
zaprawy klejącej.
Wyprawa tynkarska – zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowiąca zewnętrzną warstwę wykończeniową układu
ocieplającego.
Spoina klejowa – zaprawa klejąca po stwardnieniu i wyschnięciu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu stwierdzającą zgodność
właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.
Płyty z wełny mineralnej
- płyty wełny mineralnej niepalnej z wierzchnią warstwą utwardzoną
(współczynnik przewodzenia ciepła nie większy niż 0,036W/m2K,
wytrzymałość na rozrywanie nie gorsza niż 10 kPa), gr. 20,0cm - montowane
mechanicznie, tynkowane w technologii dociepleń metodą lekką mokrą na
wełnie mineralnej
Płyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej na ścianach należy zastosować płyty styropianowe EPS
70-040 gr. 18, 12 i 10 cm, na ościeżach gr. 3 cm.
Struktura styropianu powinna być zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. Powierzchnia płyt
szorstka, krawędzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań.
Płyt styropianowych nie można stosować do dociepleń bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero
po okresie sezonowania wynoszącym około 8 tygodni.
Płyty z polistyrenu ekstrudowanego
Polistyren ekstrudowany zwany również styrodurem to materiał podobny do styropianu - służący do wykonywania
ociepleń.
Symbole handlowe określają rodzaj płyt ze względu na rodzaj tworzywa i kształt powierzchni bocznych. Ze względu
na małą nasiąkliwość stosuje się je do izolacji ścian piwnicznych i fundamentowych.
STYRODUR gr. 5,0cm – montowany mechanicznie
Siatka z włókna szklanego
Zastosowana siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010.
Zaprawy klejące
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Do przyklejenia wełny, styropianu i siatki należy stosować zaprawy klejące dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw
powinien być podany czas przydatności do użycia.
Podkład tynkarski
Stosowanie podkładu tynkarskiego powoduje uniknięcie przebarwień i wzmacnia przyczepność tynku do
warstwy zbrojącej. Jest to ciecz o konsystencji gęstej śmietany. Podstawowy skład to wodna dyspersja żywicy
organicznej z dodatkiem mineralnym. (bardzo drobnym kruszywem kwarcowym). Środka tego nie wolno stosować w
postaci rozcieńczonej.
Wyprawa tynkarska
Wyprawa tynkarska polimero-mineralna barwiona w masie, faktura – baranek średnioziarnisty.

Waprawa tynkarska powinna być dopuszczona do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez
ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw, powinien być podany czas
przydatności do użycia.
Tynk mozaikowy- okładzina cokołu i słupów w podcieniu
Łączniki rozprężne do mocowania styropianu do podłoża
Do mocowania wełny mineralnej do podłoża należy stosować łączniki rozprężne odpowiadające wymaganiom
świadectw i aprobat technicznych w ilości 4 szt/m2.
Długość łączników powinna być taka, aby co najmniej 6 cm było osadzone w ścianie.
Listwy narożne
Listwy narożne służą do obróbek krawędzi zewnętrznych budynku a także do wzmocnienia krawędzi otworów
wejściowych. Wykonane są z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o kątowym przekroju poprzecznym 25x25
mm.
Listwy cokołowe
Listwa cokołowa montowana jest na dolnej krawędzi ocieplenia i spełnia rolę osłony warstwy izolacyjnej.
Listwa cokołowa może być wykonana z blachy aluminiowej gr. 1 mm lub z wysokogatunkowego PCW. Przekrój
poprzeczny mogą mieć zetowy lub ceowy. Szerokość listwy musi być dostosowana do grubości warstwy styropianu.
Listwy montuje się do ściany przy pomocy kołków rozporowych.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Przy wykonywaniu dociepleń stosuje się typowe narzędzia budowlane, powszechnie używane do wykonywania
tynków tradycyjnych lub gładzi gipsowych:

szczotki z włosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji

kielnie trapezowe do nakładania zaprawy klejowej

pace zębate i pace gładkie do naciągania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej

pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej

wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej

nożyce do cięcia siatki , młotki, wałki, pędzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas klejowych i
tynkarskich, łaty i poziomice długości 2 m

nożyce do cięcia styropianu

agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza

rusztowania i elementy transportu pionowego
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
5. Wykonanie robót
Prace wykonać ściśle wg technologii dociepleń ścian metodą lekką mokrą na styropianie i na wełnie mineralnej.
Kolejność robót związana z ociepleniem ścian powinna być następująca:

prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz montaż
rusztowań

przygotowanie masy klejącej

przymocowanie płyt styropianu, z wełny mineralnej i styroduru (kołkowanie systemowe)

wykonanie warstwy zbrojonej

wykonanie warstwy wyrównującej i warstwy gruntującej

nałożenie tynku polimero-mineralnego barwionego w masie

demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego a w
szczególności: należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i
komponentów pochodzących z różnych systemów. Grozi to powstaniem szkód i powoduje utratę gwarancji
producenta;
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Wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i
instrukcjami technicznymi produktów;
W czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +5 C,
a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż +8 C. Zapewnia to odpowiednie
warunki wiązania;
Podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć;
RUSZTOWANIA USTAWIAĆ Z WYSTARCZAJĄCO DUŻYM ODSTĘPEM OD POWIERZCHNI ŚCIAN DLA
ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEJ PRZESTRZENI ROBOCZEJ. USTAWIONE RUSZTOWANIE WYMAGA ODBIORU
TECHNICZNEGO.
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność
materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być
wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów
do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu
gips/cement).
Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi..
Przymocowanie płyt styropianu, wełny mineralnej i styroduru
Elementem mocującym płyty styropianowe jest warstwa zaprawy klejowej wspomagana dyblami plastikowymi.
Zaprawa klejowa na powierzchni płyty powinna być rozłożona w postaci pasma obwodowego i kilku placków zaprawy
rozmieszczonych centralnie na powierzchni płyty-metoda obwodowo-punktowa stosowana w przypadku nierówności
podłoża do ±10 mm.
UWAGA: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże.
Płyty muszą być układane w taki sposób, aby nie powstały między nimi szczeliny większe niż 2 mm.
Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy
poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po
zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży – przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno
następować jej ugięcie.
Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy krawędzi ościeży).
Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża
ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi
ościeży na szerokość min. 10 cm.
Niedopuszczalne jest szpachlowanie styków płyt zaprawą klejową. Najlepiej jest układać płyty od dołu do góry z
przesunięciem spoin pionowych co każdą warstwę. Po upływie dwóch dni od przyklejenia płyt można rozpocząć
kołkowanie. Należy stosować 4-6szt dybli na 1 m2. Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę płyty,
lecz powinny być z nią dokładnie zlicowane.
Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Izolacja ościeży nie powinna być
mniejsza niż 2 cm. Pozostawienie powierzchni ościeży otworów okiennych bez docieplenia może doprowadzić do
przemarzania ściany wokół okien i pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół
ościeżnicy.
Wykonanie warstwy zbrojonej
Po upływie 2-3 dni od momentu zakończenia układania termoizolacji można przystąpić do wykonania
warstwy zbrojonej. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę klejącą i rozprowadza się ją
równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą” o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału
klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie
natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko
Zaprawę klejową należy rozprowadzić pasami pionowymi o szerokości rolki siatki z włókna szklanego, czyli ok. 1,0 m.
W warstwie tej należy zatopić siatkę układaną pasami z zakładem min. 10 cm.
Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Warstwa
zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po
stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta systemu.
Wyprawa elewacyjna
W systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką malarską podkładu tynkarskiego.
Na warstwę podkładu tynkarskiego należy ułożyć wyprawę elewacyjną.
Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie wcześniej jednak
niż po 48 godzinach.
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6. Kontrola jakości robót
W trakcie wykonywania ocieplenia ścian zewnętrznych i wyprawy elewacyjnej, należy kontrolować jakość robót
sprawdzając zgodność ich wykonywania z instrukcją ITB 334/96, oraz z wymaganiami techniczno-technologicznymi
stawianymi przez poszczególne systemy ociepleń.
UWAGA: Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ociepleń przy kontroli odchyleń
powierzchni i krawędzi powinno się traktować jak tynki kategorii III.
6.1 Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich.
Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się jednorodnością i
niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem
nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym
lub ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.
Ponadto dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami
szczegółowymi zawartymi w umowie.
6.2 Kontrola wykonania ocieplenia
W interesie wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu podłoża oraz jakości i zgodności dostarczonych
materiałów budowlanych, jak również prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót – po ukończeniu każdego
etapu ocieplenia ściany. Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie.
Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji skutkować
będzie złą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar umownych przez
zleceniodawcę.
Kontrola podłoża:
Sprawdzeniu i ocenie podlegają:
- wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilności,
równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne jest wykonanie testu
nośności podłoża przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy BSO;
Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO:
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu z
dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów.
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej,
jakościowej oraz ilościowej.
UWAGA: zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041) [20]
producent / dostawca nie ma obowiązku dostarczania odbiorcy deklaracji zgodności.
Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość:








przyklejenia płyt termoizolacyjnych,
osadzenia łączników mechanicznych,
wykonania warstwy zbrojonej,
wykonania (ewentualnego) gruntowania,
wykonania obróbek blacharskich,
zamocowania profili,
wykonania wyprawy tynkarskiej

Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane,
wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków – w zakresie koniecznym.
Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, układu i
szerokości spoin.
Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników
mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów
szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników).
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie
klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków
twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość
wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji.
Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.
Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy gruntowej
i jej skuteczności.
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej
z projektem struktury. Wymagania, co do równości powinny być zawarte w umowie pomiędzy wykonawcą oraz

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Rozbudowa i nadbudowa budynku Akademickiej Szkoły Podstawowej w Kielcach

strona
56/65

inwestorem. Jeśli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych, co do równości powierzchni oraz krawędzi należy
przyjąć:






odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej
długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m),
odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 30 mm na
całej wysokości budynku,
dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji – 10
mm,
dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku,
odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być
większe niż 7 mm.

Kontrola wykonania malowania polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych
wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek.
Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona
charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i
wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. Dopuszczalne odchylenie
wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi
warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy (m2).
Powierzchnię tynków oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu
cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest
tynkowana do pewnej wysokości.
Powierzchnię pilastrów wlicza się do powierzchni tynków w rozwinięciu, jeżeli ich szerokość nie przekracza 30 cm..
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nie tynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni otworów do 1 m2, jeżeli ościeża ich są
nie tynkowane.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzać częściowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny być
dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokółami odbiorów częściowych. Obiory powinny być dokonywane na
każdej ścianie budynku. Po zakończeniu robót ociepleniowych należy dokonać odbioru końcowego.
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje:
dostarczenie materiałów na miejsce wykonywania ocieplenia, przygotowanie podłoża, przymocowanie płyt
styropianowych do ścian i ościeży, ochrona narożników wypukłych, zamocowanie listwy cokołowej, wykonanie
warstwy zbrojonej, wykonanie wyprawy elewacyjnej, i oczyszczenie stanowiska pracy.
Przyjęta w umowie cena wykonania robót powinna uwzględniać koszty wszelkich robót (w tym wyrównania podłoża)
tak, aby końcowy efekt tych robót spełniał wymagania zamawiającego.
10. Przepisy związane
PN-91/B-02020
PN-79/B-06711
PN-88/B-30005
PN-92/P-85010
BN-91/6363-02
PN-70/B-10100

Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Cement hutniczy
Tkaniny szklane
Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe.
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” zaprawy i masy klejące
Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” zaprawy i masy tynkarskie
Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” łączniki do mocowania płyt styropianowych
ETAG 004 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „Złożone systemy
izolacji

cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

ZUAT–15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUAT–15/V.04/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
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ZUAT–15/V.01/1997 – „ Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.
ZUAT– 15/V.07/2003 – „Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” – Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUAT– 15/VIII.07/2003 - „Zaprawy klejące i kleje dyspresyjne” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.
ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „Łączniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.
PN-EN 13163:2004 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja”.
PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
Świadectwa, decyzje i aprobaty techniczne ITB dopuszczające do stosowania różne systemy ocieplenia ścian
zewnętrznych budynków metodą „lekką” .
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, tom I „Budownictwo ogólne”, część 4, Wydawnictwo
„Arkady”, Wydanie 4, Warszawa 1990., pkt 24.3.8. środek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa
„Promocja” Sp. z o.o , Warszawa 2004.
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B-17.00
ELEMENTY ZEWNĄTRZNE
1. WSTĘP
1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót zewnętrznych dla inwestycji: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłego
pawilonu szpitalnego na usługi z pokojami gościnnymi w ramach zadania polegającego na "Termomodernizacji
budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy"
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia
następujących robót: wykonanie opaski przy budynku
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST„ Wymagania ogólne”
pkt. 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy.
2.0 Materiały
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST „Wymagania ogólne”
Kostka betonowa gr. 6 cm
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (np.Instytut
Badawczy Dróg i Mostów).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku
braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze
IBDiM, zgodnie z poniższymi wskazaniami:
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od
wymiarów:
 długość i szerokość ± 3 mm
 grubość ± 5 mm
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 50 Mpa dla klasy „50”
3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NACL lub 150 cyklach
zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być jednocześnie następujące warunki:



próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych



łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie
powinna przekroczyć 5% masy próbek nie zamrożonych,



obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrożonych nie powinno być większe niż
20%

4) nasiąkliwość nie powinna przekroczyć 5%
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekroczyć wartości: 3,5
mm dla klasy „50”
6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT powierzchni licowej, górnej, sprawdzona wahadłem
angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,
7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie
elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne.
Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości
dopuszczalnych dla danej klasy.
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
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Obrzeża betonowe- obrzeża betonowe 6x20x100 cm gatunku I powinny być wykonane z betonu klasy B-30 i
spełniać wymagania normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.
Dostarczone na budowę obrzeża powinny posiadać atest producenta.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów:
 dla szerokości i wysokości +-3 mm
 dla długości +-8 mm
Materiały na podsypkę i do wypełniania spoin
Na podsypkę cem-piaskową pod nawierzchnię: mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego
spełniającego wymagania dla gatunku I wg PN-B-11113:1996, cementy powszechnego użytku spełniającego
wymagania PN-EN-197-1, i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4.
5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
Nawierzchnia z kostki betonowej
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości, i dostarczona w
tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka
zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.)
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej
korytek ściekowych (ścieków).
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z
tworzywa sztucznego.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po
obfitym polaniu wodą
6.0 Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.
7. Odbiór robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
8. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej
pozycji kosztorysu, w przypadku ryczałtu cena za całość prac składających się na wykonanie danego
przedsięwzięcia.
10. Przepisy związane
PN-B-0110
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy i określenia
PN-B-30000:1990
Cement portlandzki.
DIN 1851
Kostka brukowa z betonu
PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
BN-80/6775-03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/02
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Rozbudowa i nadbudowa budynku Akademickiej Szkoły Podstawowej w Kielcach

strona
60/65

A-01.00 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
1.Wstęp
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanychELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY dla inwestycji: „Rozbudowa i nadbudowa budynku Akademickiej Szkoły
Podstawowej przy ul. Boya Żelińskiego i ul. Staffa w Kielcach”.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia następujących robót:







ustawienie i zakotwienie koszy na śmieci
budowa murków ogrodowych
ustawienie i zakotwienie ławek parkowych
montaż stacji meteorologicznej
montaż słupa ogłoszeniowego
wykonanie ogrodzenia

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „ Wymagania ogólne” .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.1.5
2. Materiały
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 2
2.2 Beton
Beton do wykonania podstawowych elementów żelbetowych jest klasy: (B-37) C30/37 i (B-25) C20/25, beton
podkładowy B15 (C12/15).
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości
wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B06250 symbolem K-3.
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do
betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających
i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów
oraz posiadać atest producenta.
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta należy
uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inspektora
Nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i
laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez
betony, w których zastosowano domieszkę.
2.3 Beton architektoniczny B 37
Pod nazwą beton architektoniczny rozumie się powierzchnie betonowe o zdefiniowanych wymaganiach pod
względem wyglądu. Beton ten powinien gwarantować dotrzymanie parametrów trwałości i wytrzymałości przy
równoczesnym uzyskaniu estetycznych powierzchni, niewymagających pokrycia warstwą tynku lub inną powłoką
wykończeniową. Aby osiągnąć ten cel, należy zapewnić szczególną staranność produkcji i wbudowywania betonu.
Dla zachowania trwałości betonu architektonicznego konieczne jest uzyskanie materiału szczelnego. Gwarantuje to
ograniczenie nasiąkliwości, co zabezpiecza go przed niszczącym działaniem wody, rozpuszczonych w niej
agresywnych związków chemicznych oraz przed karbonatyzacją. Ponadto niska nasiąkliwość znacznie ogranicza
efekt zmiany koloru na skutek zawilgocenia betonu. Głębokość wnikania wody w tego typu betonie nie powinna
przekraczać 20-30 mm.
Parametry jakim powinien odpowiadać beton architektoniczny
Beton architektoniczny, z którego będą wykonane murki siedzisk powinien spełniać wymagania jak dla klasy BA2
(średnie wymagania). Materiał źródłowy: miesięcznik PIIB Inżynier Budownictwa nr 11/2013 artykuł: „Ocena jakości
betonu architektonicznego w konstrukcji”.
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2.4Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H84023/6 stal A-III N (RB500W), A-0 (StOS-b); średnice jak w dokumentacji. Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy \
1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o
średnicy 1.5 mm.
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów
niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego. Dopuszcza się
stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być
przymocowane do prętów.
2.5 Słup ogłoszeniowy z obudową z laminatów poliestrowych. Słup o wysokości 3,17m i średnicy 1,35m o wadze
około 70kg i powierzchni reklamowej około 10m2. Pod ustawienie słupa wykonać wylewkę betonową (B25) gr. 10cm
na podbudowie z kruszywa o średnicy 1,15m.. Słup kotwiony do podłoża betonowego kotwami stalowymi poprzez
podkładki stalowe na dnie słupa.
2.6 Kosze na śmieci
W stylistyce ławek, z korpusem z betonu piaskowanego, pokrywa z blachy lakierowanej.
Wysokość – 82cm; Szerokość – 41cm, Pojemność – 40l. Kosze wolnostojące, z możliwością zakotwienia.
2.7 Ławki parkowe
Przyjęto ławki z betonu zbrojonego, siedziska z drewna iglastego, bez oparcia.
Długość – 205cm; Szerokość – 39cm, Wysokość – 45cm
2.8 Klatka meteorologiczna Stevena z drewna sosnowego na stojaku stalowym z odciągami wys. 1,0 do 1,8 m
2.9 Ogrodzenie -stalowe systemowe ocynkowane z paneli o wys. 153cm w rozstawie 1,8m, kolor antracyt.
2.10 Ścieżki w zieleni - z płyt chodnikowych betonowych 50cmx50cmx6cm
2.13 Materiały na podsypkę i do wypełniania spoin
Na podsypkę cem-piaskową pod nawierzchnię: mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego
spełniającego wymagania dla gatunku I wg PN-B-11113:1996, cementy powszechnego użytku spełniającego
wymagania PN-EN-197-1, i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Sprzęt do przygotowania i montażu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych: giętarki, prościarki, zgrzewarki,
spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać
wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.
Roboty betonowe można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od
0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty
wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 4

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób zapewniający
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych tzw. gruszek.
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
5. Wykonanie robót
5.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 5
5.2 Wykonanie i montaż zbrojenia
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042,
a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.
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Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną.
Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem.
Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu.
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec
zmianie.
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.
Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru, a odbiór wpisany do dziennika
budowy.
5.3 Roboty betonowe
Układanie mieszanki betonowej (betonowanie )
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót
poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
 wykonanie deskowania, usztywnień, pomostów itp.,
 wykonanie zbrojenia,
 przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
 wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
 gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych:
 w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań, czy nie następuje utrata
prawidłowości kształtu konstrukcji,

szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i
sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki,

w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed
nadmierną utratą wody,
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót.
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance
betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.
Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy
zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążalnych.
5.4 Beton architektoniczny
Mieszanka betonowa powinna być tak podawana do szalunków, aby powstała dobrze zagęszczona, jednorodna
struktura. Należy zwracać uwagę, aby beton nie spadał ze zbyt dużej wysokości (maks. 1 m), w przeciwnym razie
może dojść do segregacji składników. Materiał powinien być układany równomiernie w szalunki, a nie rozgarniany
wibratorami. Grubość warstw betonu nie powinna przekraczać 50 cm - gdy stosowane są wibratory wgłębne i 30 cm przy wibratorach przyczepnych. W przeciwnym razie utrudnione będzie odpowietrzenie przy powierzchni szalunków,
co spowoduje powstawanie pustek, pęcherzy i raków powierzchniowych.
Proces zagęszczania mieszanki jest szczególnie istotny w przypadku betonów architektonicznych i decyduje o
jakości betonu oraz wyglądzie końcowym. Jednak decydującą rolę w uzyskiwaniu jednorodnej i zamkniętej
powierzchni odgrywają środki antyadhezyjne stosowane do szalunków.
5.5 Elementy konfekcjonowane małej architektury
Montaż elementów winien odbywać się zgodnie z wytycznymi dostawcy.
Słup ogłoszeniowy kotwiony do podłoża betonowego kotwami stalowymi poprzez podkładki stalowe
zamocowane na dnie słupa. Po wykonaniu montażu, słup należy obciążyć ciężarem ok. 400 kg Poprzez właz boczny.
Mogą to być worki z piaskiem lub bloczki betonowe.
Kosz,ławki kotwione do podłoża betonowego.
Ogrodzenie- montaż zgodnie z wytycznymi producenta.
6.Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.1 Kontrola jakości robót betonowych polega na sprawdzeniu:
Szalunków
Zbrojenia
Receptury betonu
Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania
Dokładności prac wykończeniowych
Pielęgnacji betonu.
Wymagane właściwości betonu
Kontroli podlegając następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B06250:
Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu.
Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne:
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charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy atmosferyczne,
wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane,
okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu.

•
wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania,
wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność ),
•
6.2 Zbrojenie
Sprawdzeniu podlegają:

średnice użytych prętów

dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego - nie powinno przekraczać
3%
 różnice w rozstawie strzemion - nie powinny przekraczać ± 2 cm.

rozstaw prętów – różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm a w innych
elementach 0,5 cm
 różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odgięcia nie mogą odbiegać od
dokumentacji projektowej o więcej niż ± 5 cm

otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych

powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania
6.3 Elementy małej architektury
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: sprawdzenie wyglądu wbudowanych elementów oraz ich
zgodność z dokumentacją, sprawdzenia działania części ruchomych, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania.
7. Obmiar robót- nie dotyczy- ryczałt
8. Odbiór robót
Ogólne warunki odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, która powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia tj.:
•
robociznę bezpośrednią
•
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
•
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem,
montaż, demontaż na stanowisku pracy)
•
koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP
•
oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę
•
ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy
•
zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić
w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-ISO 6935-1:1998
Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
IDT-ISO 6935-1:1991
Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania
PN-ISO 6935-2:1998
Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej:
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
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Z-01.00 - ZIELEŃ
1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
prac związanych z przygotowaniem podłoża pod nasadzenia i ogródki dydaktycznej i wykonania trawników i łąki
kwatowej w ramach inwestycyji: „Rozbudowa i nadbudowa budynku Akademickiej Szkoły Podstawowej w Kielcach.”
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robót budowlanych w ramach budowy jak w pkt. 1.1
1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia
następujących robót:
11. Roboty przygotowawcze- oczyszczenia terenu z resztek po robotach budowlanych, plantowanie terenu
12. Nawiezienie ziemi urodzajnej pod projektowane trawniki
13. Wykonanie warstwy odsączającej ze żwiru i nawiezienie ziemi urodzajnej pod ogródki dydaktyczne
14. Wykonanie trawników i łąki kwiatowej
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST„ Wymagania ogólne”
pkt. 1.4.
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami.
Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 1,80 do
3,00 m z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.
Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie
przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST
B- 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Ziemia kompostowa
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i
zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu
w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości
kompostu.
Materiał roślinny sadzeniowy
UWAGA: Sadzenie drzew należy przyjąć jako zadanie w ramach zajęć przyrodniczych.
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], właściwie oznaczone, tzn.
muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.
Roślinny powinny być dobrze nawożone w trakcie produkcji, o czym świadczyć musi kolor liści odpowiedni dla
konkretnej odmiany, niewydłużone pędy, czy brak objawów związanych z niedoborem lub nadmiarem składników
pokarmowych. Miejsce szczepienia miedzy podkładką a częścią szlachetną musi być dobrze zrośnięte a poniżej
miejsca szczepienia nie powinny się pojawiać odrosty. Bryła korzeniowa powinna być dobrze rozwinięta, zdrowa,
korzenie gęste, białe, nieuszkodzone.
Nasiona traw - mieszanka musi spełniać następujące parametry, czystość mieszanki musi wynosić minimum 90%,
zawartość nasion chwastów nie może przekraczać 0,5%, natomiast zawartość nasion roślin, które nie są trawami
maksymalnie 1%.
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Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3.
4.Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4.
5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 5.
UWAGA: Rabata bylinowa będzie przeznaczona do zagospodarowania przez uczniów w ramach zajęć
przyrodniczych jak również sadzenie drzew.
Warunki podczas sadzenia roślin
Sadzenie należy przeprowadzać w odpowiednich warunkach pogodowych. Najlepiej jest to robić w chłodne,
niesłoneczne dni. Nie wolno sadzić roślin w upały, w okresie suszy, oraz w trakcie mrozu. Należy wstrzymać
sadzenie w czasie ulew, w miejscach gdzie długotrwale zbiera się woda. Przed sadzeniem ziemię pod roślinami
należy rozluźnić, a jałowe podłoże użyźnić lub wymienić na odpowiednie dla danego gatunku.
Wykonanie trawników
Nasiona należy wysiać równomiernie w ilości 2 kg na 100m2. Nasiona należy przykryć 0,5-1 cm warstwą torfu
odkwaszonego z piaskiem, zwałować i obficie podlać.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.
7. Obmiar robót- nie dotyczy ryczałt
8. Odbiór robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
zgłoszenia Wykonawcy. Podstawowym kryterium odbioru są warunki ustalone w normach dla poszczególnych
rodzajów robót.
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę.
10. Przepisy związane
NORMY
PN-G-98011
Torf rolniczy
BN-73/0522-01
Kompost fekaliowo-torfowy

