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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STO

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych związanych z rozbudową i przebudową budynku zaplecza przy boisku sportowym w
Leńczach - Roboty budowlane stan wykończeniowy.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych poniŜej. W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie opisywana skrótem ST, a Szczegółowe Specyfikacje Techniczne skrótem SST.
1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objętych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) zgodnie z zakresem
robót budowlanych.
Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót budowlanych naleŜy rozpatrywać łącznie z opisem technologii wykonania robót zawartym w opracowaniach branŜowych.
1.3. Wykaz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.
SST 01.00. Sufity podwieszone
SST 02.00. Roboty betonowe i zbrojarskie
SST 03.00. MontaŜ stolarki
SST 04.00. Tynkowanie
SST 05.00. Posadzki
SST 06.00. Roboty malarskie
SST 07.00. Instalacje wod-kan
SST 08.00. Instalacje elektryczne
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2. budynku — naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - naleŜy przez to rozumieć budynek wolno stojący
albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się
wydzielenie nic więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uŜytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4. budowli- naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nic będący budynkiem lub
obiektem malej architektury. jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stolce maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnio
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takie części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową.
1.4.5. obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w
szczególności:
a) kultu religijnego, jak - kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury,

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takie obiekt budowlany nie
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudową, nadbudowę, obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takie prace polegaj ą ce na
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących
bieŜącej konserwacji.
1.4.10. urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane
z obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.11. terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenia, zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć
tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do
wykonywania robót budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowę- naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalająca,
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa
obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i
końcowych, w miarą potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - takie dziennik montaŜu,
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamkniętym - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej - naleŜy przez co rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18. właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektonicznobudowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.
1.4.19. wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym
integralną całość uŜytkową.
1.4.20. organie samorządu zawodowego — naleŜy przez to rozumieć organy określone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Z 2001r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.).
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23.drodze tymczasowej (montaŜowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana, do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.24. dziennika budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ
godnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcy robót, upowaŜniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawowa, odpowiedzialność za prowadzoną budowę,
1.4.26. rejestrze, obmiarów - naleŜy przez to rozumieć- akceptowana, przez Inspektora
nadzoru ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.28. materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak
równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót , zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy
1.4.31. projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną bodącą
autorem dokumentacji projektowej.
1.4.32. rekultywacji - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót
budowlanych.
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć cześć obiektu
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do
odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.34. ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późniejszymi zm.).
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktyką zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości
wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy
odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37. instrukcji technicznej obsług (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne

uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane
1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC)jako
„standardy europejskie (ENJ)”lub dokumenty harmonizacyjne (HD) zgodnie z ogólnymi
zasadami działania tych organizacji.
1.4.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji Technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.
1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień
scalenia robót.
1.4.42. wspólnym Słowniku Zamówień- jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych, Składa się: ze słownika
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej,
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2l51/2003 stosowanie kodów CPV do określania
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało
się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.
1.4.43. zarządzającym realizacją umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna określona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez
zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowaną
Umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacjąnic jest
obecnie pragnie określony w przepisach).
2. WYMAGANIA OGÓLNE
2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
projektową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.
Podstawowe roboty budowlane :
– roboty budowlane związane z wykonaniem ścian zewnętrznych i wewnętrznych, więźby
dachowej oraz pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi
2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy jeden egzemplarze dokumentacji projektowej .
2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST,SST
Dokumentacja projektowa, ST ,SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i
ST.SST.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub
ST ,SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną.
2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy,
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
2.6. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej i utrzymywać sprawny
sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
2.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia.
Wszelkie materiały uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną
jednostkę.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy.
2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
2.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim
przewozie powiadamiał Zamawiającego Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie
osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.
2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. OdzieŜ robocza stosowana podczas wykonywania robót będzie miała dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
2.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego).
2.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
3. MATERIAŁY
3.1.Źródła uzyskania materiałów
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania
tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz
próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu
robót.
3.2.Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy..
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez InŜyniera.
Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z InŜynierem organizuje Wykonawca.
3.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim
zamiarze przed uŜyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być
później zmieniany bez zgody Zamawiającego.
4. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być
zgodny z projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiającego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
5. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na
osie mogą być dopuszczone Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
6. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z
tego tytułu ponosi Wykonawca.
Prace prowadzone są na czynnym obiekcie , w związku z czym :
- obowiązuje cisza nocna w godz. 22 – 6 .Wykonawca moŜe prowadzić prace w godzinach nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

-

Wykonawca ograniczy do minimum uciąŜliwości wynikające z prowadzonych prac dla
czynnych oddziałów,

6.1. Warunki przystąpienia do robót
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:
• sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,
• sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowę, uzgodnienia),
• oceny stanu terenu w zakresie moŜliwości wyznaczenia:
*dróg dowozu materiałów
*miejsc składowania materiałów
Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. prąd, woda, c.o. niezbędne do prowadzenia robót.
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
załoŜoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
7.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Zamawiający będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca.
7.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.
7.4. Badania prowadzone przez Zamawiającego

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
Zamawiający moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy,
na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST, a koszty powtórnych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
7.5. Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodności
Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
− Polską Normą
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi
SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają
tych wymagań będą odrzucone.
8. DOKUMENTY BUDOWY
8.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera.
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
• uwagi i polecenia Zamawiającego,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
końcowych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone
Zamawiającemu do ustosunkowania się.
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
•

8.2. Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru.
8.3. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej, następujące dokumenty:
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
• protokoły przekazania terenu budowy,
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• korespondencję na budowie.
8.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.
9. OBMIAR ROBÓT
9.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku naleŜytego wykonania przedmiotu umowy
i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez Zamawiającego.
9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3
jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.
9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Zamawiającego.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.
9.4. Wagi i zasady waŜenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Zamawiającego.
9.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru.
10. ODBIÓR ROBÓT
10.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi końcowemu,
• odbiorowi pogwarancyjnemu.
10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Zamawiający.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z
umową.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiającego na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
10.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.
10.4. Odbiór końcowy robót

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Zamawiającego.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa
poniŜej.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
10.5. Dokumenty odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
• geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą
• ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,
• deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie
z SST
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
10.6. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”.
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI
11.1 Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót.
Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej roboty w ST,SST ,w dokumentacji projektowej a takŜe w obowiązujących przepisach.
Ceny robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wyposaŜenie wraz z kosztami zakupu,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. PRZEPISY ZWIĄZANE
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późn. zm. z 27
marca 2003r.. Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 74, poz.
676).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika
budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały
budowlane, urządzenia i elementy wyposaŜenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U.nr 1113, poz. 728).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19
marca 2003 r., poz. 401)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121, poz.1138).
Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1989 - tom I-IV

SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

SST 01.00.

OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
(SUCHE TYNKI GIPSOWE)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych) przy
wykonawstwie robot w ramach realizacji zadania: „Rozbudowa i przebudowa budynku
zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objętych SST
– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie
surowej konstrukcji sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny
zastępującej tynki na sufitach.
– Okładziny objęte niniejszą SST kształtują formę architektoniczną danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych
odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
– „Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest
do wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk
z symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy rozumieć
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych
zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji projektowej (jeśli była wykonana), przedmiarze
robot, kosztorysie nakładczym i poleceniami inspektora nadzoru
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,
Procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i
kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura moŜe być zastąpiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje,
Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt
1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne” pkt 2
2.2. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych
2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę
Odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych moŜna
stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych, a w szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć frakcje roŜnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm.
2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie
przez sito o prześwicie 0,5 mm.
2.5. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe
produkowane przez firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaŜy na terenie kraju.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach
dystansowych.
Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. KaŜdy ze stosów jest spięty taśmą
stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.
Pakiety naleŜy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a
zarazem płaskim podkładzie.
Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na
drugi.
4.3. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych
(pokrytych plandekami), które umoŜliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o
grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm.
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka
widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub Ŝurawia wyposaŜonego w zawiesie z widłami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogólne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6
5.2. Warunki przystąpienia do robot
– Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane

przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne.
– Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i
skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
– Przed rozpoczęciem prac montaŜowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i
odpadów.
– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C
pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C, a wilgotność względna
powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.
– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
5.3. MontaŜ okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych
5.3.1. Przy montaŜu płyt gipsowo-kartonowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie
PN-72/10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
5.3.2. Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
Elementami wiąŜącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność,
są placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.
5.3.3. Przygotowanie podłoŜa:
– podłoŜe powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy,
– stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte,
– przed przystąpieniem do montaŜu płyt, podłoŜe skropić obficie wodą, zbyt suche podłoŜe,
szybko odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i
odpadanie,
– dla podłoŜa nienasiąkliwego naleŜy stosować na placki zaczyn o większej gęstości.
5.3.4. Mocowanie płyt na plackach gipsowych
W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłoŜenia ma na
swym licu odchyłki do 20 mm/mb, naleŜy ją zniwelować przed rozpoczęciem montaŜu płyt.
Niwelacji powierzchni ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej gipsowych marek
kontrolnych, w rozstawach wynikających z szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć
średnicę od 10 do 15 cm. Dopiero po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica
ściany moŜna przystąpić do właściwego przyklejania płyt.
Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliŜu miejsca jej zamontowania.
Następnie na jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35
cm.
Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale naleŜy je układać gęściej.
Grubość naniesionych placków powinna być nieznacznie większa, niŜ grubość przygotowanych
marek. Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie
skorygować połoŜenie płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi juŜ zamontowanej płyty. Opukując
gumowym młotkiem przez prostą łatę (najlepiej aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100
mm i długości 2500 mm), doprowadza się do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej
płyty z wcześniej zamontowaną płytą.
MoŜna teŜ stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. szczególnie w
pomieszczeniach wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z
naniesionym na nią zaczynem.
Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuŜszymi krawędziami.
Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego
zarobu, następnie wspólne regulowanie ich połoŜenia.
5.3.5. Klejenie płyt na styk do podłoŜa
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłoŜenia są równe, o odchyłce do ok.
3 mm/mb, moŜna zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego.
Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na ułoŜoną licem do podłogi płytę nakłada się cienką

warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej
powinien być rozłoŜony pasami wzdłuŜ dłuŜszych krawędzi płyt.
Klej gipsowy uŜyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego
równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoŜa.
5.3.6. Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych
Przy nierównym podłoŜu, powstałym z powodu niedokładnego murowania ściany lub przeróbek
(zamurowane otwory), moŜe zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania powierzchni przy
pomocy pasów gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokości 10 cm, odcina się z płyty
gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje się przy
suficie i przy podłodze.
Pasy pionowe są klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po
zamontowaniu wyznaczać równą płaszczyznę.
Po związaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo-kartonowe do podłoŜa przystępuje się do
klejenia płyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.
5.4. MontaŜ okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie
5.4.1. Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym
Murowane ściany moŜna obłoŜyć płytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu
drewnianego. Łaty drewniane, o przekroju 50x25 mm, są mocowane poziomo do podłoŜa przy
pomocy kołków rozporowych.
Odległości między listwami są uzaleŜnione od grubości stosowanej na okładzinę płyty.
_ Dla płyt o gr. 9,5 mm – 500 mm
_ Dla płyt o gr. 12,5 mm – 650 mm
Płyty montuje się, ustawiając je pionowo.
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między łatami
wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty
od ściany (grubość wełny). MoŜna to osiągnąć przy pomocy podkładek wykonanych z krótkich
odcinków listew drewnianych.
Ruszt drewniany moŜe być wykonany równieŜ w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje
się łaty o przekroju 30x50 mm. Mocuje się je do ściany pionowo, przy uŜyciu specjalnych
łączników.
Rozstaw między listwami – 600 mm. Elementami łączącymi listwy ze ścianą są strzemiona
blaszane typu ES.
Tego typu połączenie rusztu z podłoŜem jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do
tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta moŜe
jeszcze zostać podwyŜszona przez podłoŜenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej.
Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi teŜ obecność wełny
mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja równieŜ obecność wolnej przestrzeni
powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową.
5.4.2. Okładziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe moŜna wykonać na kilka sposobów:
– przy uŜyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,
– z uŜyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do podłoŜa uchwytami typu ES,
– przy uŜyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoŜa elementami łączącymi typu ES.
5.5. MontaŜ okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowiący podłoŜe dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw:
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoŜe dla płyt – nazywanej w dalszej części „warstwą
nośną” oraz górnej – dalej nazywanej „warstwą główną”. Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do

budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, naleŜy brać pod uwagę następujące czynniki:
a) kształt pomieszczenia:
– jeŜeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliŜony do kwadratu, to ze względu na sztywność
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
– w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,
– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
– jeŜeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to moŜna zastosować
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się
rozwiązania dwuwarstwowe,
– rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zaleŜy równieŜ od kierunku usytuowania
podłuŜnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,
b) grubość zastosowanych płyt:
– rozmieszczenia płyt,
– rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zaleŜy między innymi od sztywności płyt,
c) funkcję jaką spełniać ma sufit:
– jeŜeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze
prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu moŜe być wykonany z
kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wpływu na odporność ogniową, poniewaŜ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina
gipsowo-kartonowa.
5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty uŜytkowe sufitów, naleŜy przy ich wykonywaniu pamiętać o
paru podstawowych zasadach:
– styki krawędzi wzdłuŜnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),
– przy wyborze wzdłuŜnego 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 płyt opierały się na tych elementach,
– poniewaŜ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt,
naleŜy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o
szerokości zbliŜonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),
– styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem
siebie o odległość zbliŜoną do połowy długości płyty,
– jeŜeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to
drugą warstwę płyt naleŜy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o
jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.
5.5.3. Kotwienie rusztu
W zaleŜności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać
warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciąŜaniu. Znaczy to, Ŝe
jednostkowe obciąŜenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego
obciąŜenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę.
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy roŜnego 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 obciąŜenia.
Wszystkie elementy stalowe, słuŜące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie
antykorozyjne.
5.5.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm.
Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyŜszonej
wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane
do elementów nośnych w dwojaki sposób:
– mocowanie poprzeczne krawędziami dłuŜszymi płyt do kierunku ułoŜenia elementów nośnych
rusztu,
– mocowanie podłuŜne wzdłuŜ elementów nośnych rusztu płyt, ułoŜonych równolegle do nich
dłuŜszymi krawędziami.
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:
– do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,
– do profili stalowych blachowkrętami.
5.5.5. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach
Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość między elementami nośnymi
[mm] 9,5: poprzeczny 420, podłuŜny 320, 12,5: poprzeczny 500,podłuŜny 420
5.6. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym
5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym
Ruszty drewniane mogą być wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku,
gdy podłoŜe jest równe i równocześnie sufit nie musi być obniŜany, ruszt wykonuje się jako
jednowarstwowy.
Rozstawy listew są uzaleŜnione od rodzaju płyt i kierunku ich zamocowania. Odległości (d)
między punktami mocowania listew do podłoŜa są uzaleŜnione od wymiarów poprzecznych
zastosowanych listew.
Umocowane listwy stanowią warstwę nośną dla płyt gipsowo-kartonowych.
5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym
Na podłoŜu nierównym, w celu zmniejszenia ilości punktów kotwień lub gdy sufit ma być
obniŜony, stosuje się ruszt dwuwarstwowy. Odległości między listwami w warstwie nośnej
zaleŜą od grubości stosowanej w danym przypadku płyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej
montaŜu w stosunku do listew nośnych. Listwy warstwy głównej są rozmieszczane w
odległościach (d), uzaleŜnionych od wymiarów poprzecznych zastosowanych listew w warstwie
nośnej.
5.7. Sufity na ruszcie stalowym
5.7.1. Ruszt stalowy – standard
Prezentowany poniŜej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem analogicznym
do niemieckiego systemu S400.
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy
zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą.
Opis ogólny
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD
27x28x0,6.
PrzedłuŜenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia,
dokonuje się przy uŜyciu łącznika wzdłuŜnego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji
stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniŜony (sto-pień obniŜenia sufitu
determinuje uŜycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników
krzyŜowych (60/60) – gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoŜa.
Konstrukcję rusztu sufitu obniŜonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się równieŜ dla sufitów bezpośrednio
mocowanych do stropów.
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą uŜywa się łączników krzyŜowych

(60/60).
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami
profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian.
5.8. Obudowa poddaszy
Płyty gipsowo-kartonowe są dobrym materiałem do okładania od wewnątrz skomplikowanych
konstrukcji dachowych. Ich właściwości, takie jak lekkość oraz wytrzymałość na działanie ognia
(płyty GKF), szczególnie przemawiają za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.
Przed montaŜem płyt gipsowo-kartonowych, naleŜy do konstrukcji dachu zamontować
odpowiedni ruszt.
Wykonuje się go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiałami konstrukcyjnymi rusztu są
listwy drewniane lub profile stalowe.
Przy budowie rusztów na powierzchniach skośnych naleŜy stosować zasady montaŜu podobne,
jak dla rusztów sufitowych. Przykładowo: dla rusztów z listew o przekroju 30x50 mm,
mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 900 mm) przy pomocy łączników typu
ES, odległość między nimi nie powinna przekraczać:
– 550 mm dla płyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,
– 550 mm dla płyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,
– 420 mm dla płyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.
Analogiczne rozstawy obowiązują przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych
do krokwi łącznikami ES.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w „Wymagania ogólne” pkt 7
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”.
W szczególności powinna być oceniana:
– równość powierzchni płyt,
– naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
– wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
– wilgotność i nasiąkliwość,
– obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.
6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do
spodu stropu wyŜszej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu
tych elementów w stanie surowym.
Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń,
jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza niŜ 0,5 m2.
7.3. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej
(jeśli była wykonywana) z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i

sprawdzonych w naturze
7.4. W przypadku robot remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej
wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogólne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 10
8.2. Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robot
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym
czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodność z dokumentacją techniczną,
b. rodzaj zastosowanych materiałów,
c. przygotowanie podłoŜa,
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach,
e. wichrowatość powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o
kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych
załoŜeń zawartych w dokumentacji.
Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości
wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków naleŜy przeprowadzać za pomocą oględzin
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o
długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a
powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 11
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilość m2
powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:
Dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,
– przygotowanie podłoŜa,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
Dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych:
a) na ścianach murowanych
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoŜa,
- przyklejenie płyt do podłoŜa wraz z przycięciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z przycięciem i

dopasowaniem,
c) na rusztach z kształtowników metalowych
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i
dopasowaniem,
- dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe):
– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,
– szpachlowanie połączeń i stykow płyt ze ścianami i stropami,
– zabezpieczenie spoin taśmą papierową,
– szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Informator o montaŜu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o.,
Szarbkow 73,28-400 Pińczów.
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV –
Kraków1996 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

SST 02.00.

TYNKOWANIE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i gładzi gipsowej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały uŜyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub
aprobat technicznych
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj zaprawy, ilość
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. „Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze",
Przy wykonaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B10100 p. 3.1.1.
PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i
oznaczają:
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące)
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w wymaganiach ogólnych pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w wymaganiach ogólnych pkt 3.
2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym.
2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań
laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych", a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm,
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.4.2. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2.
2.4.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".
• Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
• Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki wg PN-B19701;1997 „Cementy powszechnego uŜytku". Za zgodą Inspektora moŜna stosować cement z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od dozowania zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C.
• Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych. Skład objętościowych
składników zapraw naleŜy dobierać w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki
wolnospadowej, pompy do zapraw, przenośnych zbiorników na
wodę.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych pkt 5.
4.2. Transport materiałów
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/673108. Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane moŜna przewozić wolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami
transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w wymaganiach ogólnych pkt 6.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne.

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów tj. po upływie
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniŜej 0°C.
W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w
okresie obniŜonych temperatur".
Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia,
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą.
5.3. Przygotowanie podłoŜa
5.3.1. PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych
licach na głębokości 5-10 mm. JeŜeli mur wykonany jest na spoinę pełną naleŜy je wyskrobać na głębokość j.w. lub zastosować specjalne środki zapewniające naleŜytą przyczepność tynku do podłoŜa.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą.
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych
5.4.1. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi określo nymi w tabl. 4 normy PN-70/8-10100.
5.4.2. Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od podkładu powinny być
zgodne z normą PN-70/B-10100.
5.4.3. Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanywanych w sposób
standardowy.
5.4.4. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
5.4.5. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynków wewnętrznych
naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych,
5.4.6. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
5.4.7. Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nienara Ŝonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, naraŜonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, kruszywa określone w
pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe.
6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie :
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości - przygotowania podłoŜy,
- mrozoodporności tynków zewnętrznych,
- przyczepności tynków do podłoŜa,
- grubości tynku,
- wyglądu powierzchni tynku,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
- wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w wymaganiach ogólnych pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą w metrach kwadratowych ich rzutu
7.3. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w wymaganiach ogólnych pkt. 10.
8.2. Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót tynkowych. JeŜeli
odbiór podłoŜa odbywa czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć.
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
jeŜeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. JeŜeli chociaŜ jeden wynik
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien zostać odebrany.W takim przypadku naleŜy
tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
8.4. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne
z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej
nie mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie więcej niŜ 3 długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1
mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości,
poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm w całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.)
Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów
soli przenikających z podłoŜa, pleśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni,
- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem zawierać:

- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych pkt 11.
9.2 Cena ryczałtowa obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości
do 4 m,
- przygotowanie podłoŜa,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- wykonanie tynków,
- reperacja tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidację stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uŜytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości
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STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczące
wykonywania i montaŜu elementów wykończenia w budynku.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na
celu wykonanie i montaŜ elementów wykończeniowych w budynku i obejmują:
− montaŜ stolarki drzwiowej,
− montaŜ stolarki okiennej
.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie uŜyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty
techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z
aprobata techniczna lub inne stosowne dokumenty objęte prawem.
Elementy ślusarskie dostarczone na budowle jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych z
natury wykończone, wyposaŜone w uchwyty montaŜowe.
2.2. Stolarka
Drzwi zewnętrzne – drzwi z okładzina z desek sosnowych impregnowanych z bulajem o
średnicy 40 cm, wypełnionym szyba mleczna, wykończony mufa ze stali, drzwi o wymiarach
100x200,
Drzwi wewnętrzne płytowe fabrycznie wykończone
Okna z wysokoudarowego pięciokomorowego PCV, szyba zespolona
3. SPRZĘT
Do wykonania i montaŜu ślusarki moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany
do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w PB i ST.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Transport materiałów odbywa sie przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w
instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednia norma.
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu.
Materiały podstawowe nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjątkiem:

- śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego,
−farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bankach stalowych,
- kratek wentylacyjnych itp. wymagających opakowań kartonowych,
Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych
Elementy wykończeniowe powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona
odbiorcom w języku polskim. Na kaŜdym opakowaniu powinna znajdować sie etykieta
zawierająca:
- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrób uzyskał,
- datę produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
- znak budowlany.
Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy uŜyciu folii, drewna, tektury, styropianu.
NaroŜa i wiotkie elementy naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powłok.
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stała gotowość uŜycia ich do montaŜu.
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub
magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one
odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać sie zgodnie
ze specyfikacja podana w projekcie technicznym.
Przed przystąpieniem do montaŜu stolarki drzwiowej naleŜy sprawdzić dokładność wykonanie
ościeŜy, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeŜy naleŜy je naprawić i oczyścić.
Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne
wykonywanie montaŜu i osadzanie elementów ślusarskich.
5.2. Przygotowanie podłoŜa
Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony
przed przystąpieniem do robót:
− powierzchnia podłoŜy powinna być wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,
− powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń.
5.3 MontaŜ stolarki i ślusarki
W sprawdzone i przygotowane ościeŜe o oczyszczonych z pyłu powierzchniach naleŜy wstawić
stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwiące osadzone w ościeŜach:
− na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy
mocujące w odległości nie większej ni_ 200 mm od naroŜa,
− maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
− dodatkowe elementy mocujące stosowane sa przy punktach zamykających, aby zapobiec
powstawaniu odkształceń podczas zamykania,
− na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb.
Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwale plastycznym (nie stosować olkitu poniewaŜ
wchodzi w reakcje z PCV), a szczelinę przykryć listwa.

Ustawienie drzwi naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie
więcej niŜ 3 mm.
RóŜnice 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 powyŜej 2 m.
W oknach rozwieranych o szerokości większej niŜ 700 mm stosowane sa klocki podpierające
ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeŜnicy przy zamykaniu. JeŜeli
szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klocków. Klocki podpierające
stosuje sie zawsze, jeŜeli szerokość okna przekracza jego wysokość.
Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny
miedzy ościeŜem a ościeŜnica materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu świadectwem ITB. Zabrania sie uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć.
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza sie w ten sposób, _e najpierw wykuwa sie w
ościeŜnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje sie zaprawa mur podokienny, dając mu
mały spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłoŜu układa sie podokienniki na
zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o większym wysięgu naleŜy uprzednio osadzi w
murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN67/B10086
W celu oceny jakości stolarki budowlanej naleŜy sprawdzić:
zgodność wymiarów,
jakość materiałów uŜytych do wykonania stolarki,
prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć.
W celu oceny jakości ślusarki naleŜy sprawdzić:
zgodność wymiarów
−stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć
−wymagania estetyczne, stan i wygład wykończenia wbudowanych elementów na zgodność
z dokumentacja techniczna.
Z dokonanego odbioru naleŜy sporządzić protokół.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i ślusarki sa:
−[szt.] – montowanych elementów stolarki drzwiowej,
−[szt.] – montowanych elementów w toalecie dla niepełnosprawnych.
Wielkości obmiarowe określa sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montaŜem elementów ślusarki i
stolarki podano w ogólnej specyfikacji technicznej.
Sprawdzeniu podlegają: jakość dostarczonej stolarki i ślusarki poprawność wykonania montaŜu
W wyniku odbioru naleŜy:
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót
- dokonać wpisu do dziennika budowy
JeŜeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy

uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB
Odbiór elementów przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacja techniczna,
- wymiary gotowego elementu i jego kształt,
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub),
- średnice otworów,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, katach i płaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- zabezpieczenie wyrobów przed korozja.
Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone:
prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, zgodność wbudowanego elementu z projektem.
W wyniku odbioru naleŜy:
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót
- dokonać wpisu do dziennika budowy
JeŜeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy
uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB
8. PODSTAWA PŁATNOSCI
Ustalenia ogólne
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa montaŜu 1 sztuki [szt] drzwi, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa,
- montaŜ_ elementów stolarki i ślusarki,
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usuniecie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizacje opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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-75/B94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.
Wymagania
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia
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TECHNICZNA

SST 04.00.

OKŁADZINY ŚCIENNE Z PŁYTEK

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót okładzinowych z płytek ceramicznych .
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST
Niniejsze wymagania dotyczą robót okładzinowych ścian z płytek ceramicznych
1.4. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz
przepisami i oznaczają:
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót okładzinowych ścian z płytek ceramicznych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące)
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w wymaganiach ogólnych pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w wymaganiach ogólnych.
2.2. Materiały naleŜy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych
przez opadami atmosferycznymi.
2.3. Okładziny ścian naleŜy wykonać z płytek BOHEMIA GRES ARDE RAKO 4 C . Listwy naroŜnikowe z PCV. Klej i fugi według wskazań producenta płytek .
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych pkt 4.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące podano w wymaganiach ogólnych pkt 5.
4.2. Transport materiałów
Do przewozu naleŜy uŜywać pojazdów samochodowych umoŜliwiających zabezpieczenie wyrobu
przed wpływem warunków atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w wymaganiach ogólnych pkt 6.
5.2. Przygotowanie do robót

W przypadku podłoŜa mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nośność podłoŜa moŜna sprawdzić m.in. poprzez jego zarysowanie ostrym narzędziem (śrubokrętem, gwoździem itp.). Gdy fragmenty podłoŜa łatwo się kruszą i odpadają, moŜna je uznać za słabe.
Jeśli zaś podłoŜe rysuje się trudno - za mocne. Inną metodą jest opukanie podłoŜa (np.
młotkiem lub trzonkiem packi). W miejscach, gdzie tynk uległ odspojeniu od powierzchni
ściany, podczas opukiwania słychać "głuchy" odgłos. Wszystkie podłoŜa słabo związane i
kruszące się powinny zostać odkute i usunięte do podłoŜa nośnego. Gdy brak pewności co
do zastanego podłoŜa, bezpieczniej jest usunąć istniejące warstwy. Jest to szczególnie
waŜne w przypadku stosowania zapraw klejowych mineralnych. Powstające bowiem podczas wiązania cementu skurcze mogą w skrajnych przypadkach powodować odspajanie się
słabych warstw od podłoŜa razem z warstwą kleju i przyklejonych na nim płytek.
PodłoŜe powinno być stabilne.
W przypadku nowych podłoŜy cementowych i betonowych naleŜy zwrócić uwagę na moŜliwość występowania napręŜeń skurczowych, będących efektem procesu wiązania cementu.
Problem ten dotyczy tynków . Przyjmuje się, Ŝe ich czas schnięcia musi wynosić co najmniej jeden tydzień na kaŜdy centymetr grubości warstwy. Po tym czasie moŜna juŜ wykonywać prace okładzinowe. W przypadku podłoŜy z płyt drewnopochodnych lub gipsowokartonowych naleŜy sprawdzić, czy podłoŜe jest dostatecznie sztywne, tzn. czy się nie ugina. Najprostsza metoda oceny stabilności podłoŜa polega na ugięciu płyty pod wpływem
nacisku ręki. Strzałka takiego ugięcia nie powinna być większa niŜ 1 mm. Jeśli płyty stanowiące podłoŜe będą zbyt wiotkie (np. za cienkie, słabo przymocowane), to pod wpływem
napręŜeń skurczowych mogą ulec wygięciu i odkształceniu.
PodłoŜe powinno być czyste.
NaleŜy je starannie oczyścić z resztek olejów, wosku, smarów lub Ŝywic. Nawet bardzo stare plamy tych substancji na powierzchni podłoŜa osłabiają znacznie przyczepność warstw
wyrównujących czy zapraw klejowych. NaleŜy równieŜ usunąć kurz oraz inne zanieczyszczenia utrudniające przyczepność.
PodłoŜa pokryte farbami olejnymi naleŜy dokładnie oczyścić przy uŜyciu opalarki lub specjalnych środków chemicznych, a resztki farby zeskrobać przy pomocy szpachelki, ewentualnie mechanicznie usunąć powłokę poprzez nakłucie powierzchni ściany, przy czym pole
powierzchni nakłutej powinno być równe ok. 1/3 pola powierzchni płytki. Następnie naleŜy
zastosować emulsję gruntującą.
PodłoŜe powinno być równe.
Dopuszczalne odchylenia wynoszą:
dla tynków (mierzone łatą dł. 2 m) <3 mm, oraz w całym pomieszczeniu <4 mm w pionie i
<6 mm w poziomie; dla jastrychów (mierzone łatą dł. 2 m) <4 mm oraz <5 mm w całym pomieszczeniu. Nierówności do 5 mm oraz drobne rysy moŜna, na dzień przed mocowaniem
płytek, wypełnić tą samą zaprawą klejącą. Jeśli wielkość nierówności powodowałaby przekroczenie dopuszczalnej grubości spoiny klejowej podłoŜe naleŜy naprawić i wyrównać zaprawą szpachlową lub renowacyjną. Wyrównane podłoŜe naleŜy pozostawić do naleŜytego
stwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki na powierzchni ścian mineralnych (takich jak mur
ceglany, beton, gazobeton, tynk cementowo-wapienny) usuwa się, nakładając zaprawę
przy pomocy szpachelki, nieco większe rozprowadza przy pomocy gładkiej stalowej pacy.
NałoŜoną zaprawę naleŜy wyrównać, ale nie zacierać. Przy większych powierzchniach, na
świeŜej zaprawie naleŜy wykonać rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m.
PodłoŜe nie powinno być chłonne.
Większość stosowanych klejów do glazury i zapraw wyrównujących produkowana jest na
bazie spoiwa cementowego. Najprostsza metoda oceny chłonności podłoŜa polega na rozlaniu na nim wody i sprawdzeniu, jak szybko ona wsiąka. Gdy proces ten przebiega szybko
(np. na podłoŜach takich jak gazobeton, tynki gipsowe), naleŜy ograniczyć chłonność podłoŜa poprzez jego zagruntowanie emulsją gruntującą. Dzięki zdolności penetracji, emulsja

wnika silnie w głąb nawet bardzo starych i suchych podłoŜy, wzmacniając i zabezpieczając
je przed wilgocią oraz zwiększając przyczepność do ich powierzchni. PodłoŜa silnie nasiąkliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim betony komórkowe lub tynki gipsowe oraz płyty
gipsowo-kartonowe naleŜy zagruntować odpowiednio wcześniej emulsją gruntującą, tak
aby zdąŜyła całkowicie wyschnąć przed nanoszeniem masy klejącej (od godziny przy optymalnych warunkach, tj. temperatura +20C, wilgotność powietrza 50%, do doby w warunkach niekorzystnych). Gruntowania wymagają koniecznie podłoŜa: gipsowe, anhydrytowe,
gazobetonowe, jak równieŜ powłoki malarskie oraz nieimpregnowane, a takŜe gipsowokartonowe.
PodłoŜe powinno być szczelne.
W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach naraŜonych na zawilgocenie (np. w
łazienkach, natryskach, kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie uszczelnienia z
masy uszczelniającej. Okładzina ceramiczna jest odporna na oddziaływanie wilgoci, ale
wilgoć przenikająca do podłoŜa moŜe doprowadzić do powaŜnych uszkodzeń, takich jak
wypłukiwanie spoiwa, niszczenie betonu, powstawanie rys, zagrzybienia i wykwitów. Problem ten jest szczególnie groźny w przypadku podłoŜy wykonanych z bloczków gipsowych i
płyt gipsowo-kartonowych.
Okładzinę ceramiczną układa się na dokładnie wysuszoną warstwę uszczelniającą, tzn.
zwykle następnego dnia po nałoŜeniu ostatniej warstwy uszczelniającej. Jeśli pomieszczenie łazienki jest małe, to zamiast wyznaczać w niej strefy mokre i wilgotne, lepiej i łatwiej
będzie ułoŜyć izolację w całym pomieszczeniu.
Rozplanowanie rozpoczyna się od ściany, na której znajduje się najwięcej otworów, tzn.
okna, drzwi, przełączniki itd. Przy rozmieszczaniu płytek naleŜy dodawać grubość spoin zarówno w pionie, jak i w poziomie, uwzględniając kalibrację płytek. Producent zwykle podaje wymiar nominalny płytki (np. 300x300 mm), jednakŜe jej wymiar rzeczywisty moŜe się
do kilku mm róŜnić, zwykle jest mniejszy (np. 295x295)
W miejscach takich, jak ościeŜnica drzwi czy obrzeŜe wanny, lepiej docinać do odpowiedniego kształtu i wymiaru całe płytki, niŜ pokrywać te miejsca wąskimi paskami, które są
trudne w obróbce i mają słabą przyczepność.
Wycinając w płytce otwór dowolnego kształtu, naleŜy umieścić go tak, aby przy cięciu jak
najmniej naraŜać płytkę na zniszczenie. Otwór powinien być moŜliwie w środku płytki lub na
jej krawędzi. Lepiej wygląda ściana lub podłoga o symetrycznie dociętych płytkach, dlatego
okładzinę powinno się układać symetrycznie względem środka ściany lub podłogi, tak aby
skrajne płytki miały co najmniej połowę szerokości płytki. Jeśli w ścianie jest otwór okienny,
to naleŜy starać się, aby nie tylko płytki na całej ścianie ułoŜone były symetrycznie, ale by
teŜ pytki przy otworze okiennym nie były docinane.
Jeśli płytki ścienne i podłogowe mają ten sam wymiar, to spoiny ścienne powinny trafiać w
spoiny podłogowe, podobnie przy przejściu płytek podłogowych z jednego pomieszczenia
do drugiego, jeśli wymiar płytek jest taki sam, to spoiny powinny stanowić swoją kontynuację. Układając płytki na załamaniach ścian i słupach, naleŜy je tak rozmieszczać, aby całe
płytki umieszczać na naroŜnikach zewnętrznych, zaś docięte - w naroŜnikach wewnętrznych.
Wysokość glazury w pomieszczeniu jest ściśle określona jednak powinna stanowić wielokrotność wysokości płytki. NaleŜy zaplanować ilość i połoŜenie listew do glazury, gdyŜ w
tych miejscach będzie moŜna ukryć przycięte krawędzie płytek.
NaleŜy zaprojektować układ szczelin dylatacyjnych, uwzględniając lokalizację istniejących
w podłoŜu dotychczasowych szczelin. Dylatacje w okładzinach z płytek ceramicznych niezbędne są u zbiegu płaszczyzn ścian i podłóg, na stykach podłoŜy lub posadzek wykonanych z róŜnych materiałów, przy duŜych powierzchniach, wydzielające pola mniejsze o bokach długości ok. 5-6 m oraz w miejscu szczelin przebiegających przez cały budynek.

Zaprawę klejową naleŜy dobrać zaleŜnie od rodzaju okładziny, podłoŜa, na którym zostanie
ułoŜona oraz warunków w jakich będzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje się do układania duŜych płytek podłogowych, a jeszcze inne do układania płytek porowatych wewnątrz
pomieszczeń. Im trudniejsze podłoŜe lub warunki pracy, tym lepszą, bardziej elastyczną
zaprawę naleŜy stosować. Na ściany wewnątrz pomieszczeń stosuje się zwykłe, standardowe zaprawy, jednak juŜ na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy uŜyć uelastycznionej zaprawy klejowej.
Przed uŜyciem zaprawy klejowej naleŜy bardzo dokładnie zapoznać się z instrukcją jej stosowania, umieszczoną na opakowaniu. NaleŜy sprawdzić jej datę produkcji, termin waŜności oraz wygląd zewnętrzny. Jeśli zaprawa jest zbrylona, o niejednorodnej kolorystyce oraz
konsystencji, lepiej wstrzymać się z jej uŜyciem.
Temperatura powietrza i podłoŜa na kilka dni przed rozpoczęciem robót, podczas układania
płytek oraz przez początkowy okres wiązania zaprawy nie moŜe być niŜsza niŜ +5 C, ani
teŜ wyŜsza od +30C. Materiały uŜywane do robót powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze przez co najmniej dobę przed rozpoczęciem robót. W
przypadku układania płytek o duŜych rozmiarach zaleca się wykonywanie robót w temperaturze zbliŜonej do przyszłej temperatury uŜytkowania pomieszczeń.
W pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym w czasie wykonywania posadzek i przez
cały czas wiązania zaprawy klejącej ogrzewanie to musi być wyłączone, a temperatura
podkładów powinna wynosić 15-20C.
Zaprawę przygotowuje się zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilości wody i wymieszanie za pomocą wiertarki z mieszadłem, aŜ do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu i ponownym wymieszaniu po okresie kilku minut. Niedopuszczalne jest klejenie
płytek ceramicznych na tzw. "placki". W przypadku, zarówno płytek ściennych, jak i podłogowych, prowadzi to do uszkodzenia okładziny.
Masę klejową naleŜy nanosić na podłoŜe za pomocą kielni zębatej, równomiernie ją rozprowadzając silnie dociskaną do podłoŜa prostą krawędzią kielni. Następnie naleŜy naniesioną warstwę przeczesać, najlepiej w kierunku poziomym w przypadku okładziny ściennej,
zębatą krawędzią kielni, zachowując kąt nachylenia kielni względem podłoŜa w granicach
45-60o. Prawidłowo przygotowana zaprawa i dobrana wielkość zębów pacy sprawiają, Ŝe
dociśnięta, typowa płytka ceramiczna nie spływa z płaszczyzny pionowej, a zaprawa klejowa pokrywa minimum 2/3 powierzchni spodu płytki. Jeśli tak nie jest, to naleŜy zastosować
pacę o większych zębach.
Wielkość zębów kielni dobiera się w zaleŜności od rozmiarów mocowanych płytek. Od zębów wysokości 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach mniejszych niŜ
5 cm, po kielnię z zębami 8 mm, dla płytek o bokach większych niŜ 20 cm. NaleŜy przy tym
uwzględniać wykończenie spodniej strony płytki, takie jak bruzdy lub guzki, od których zęby
kielni muszą być większe.
Układanie płytek na ścianie rozpoczyna się od dołu przy naroŜniku. Płytki docinane zaleca
się przyklejać na końcu. Jeśli pierwsza płytka musi być docinana, zacząć naleŜy od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Jako ostatnie przykleja się płytki docinane w naroŜach i przy ościeŜach. Płytki w tych miejscach zazwyczaj trzeba dociąć
na odpowiednią szerokość, zgodnie z symetrycznym rozplanowaniem płytek na ścianie.
Układane płytki powinny być suche i czyste. Płytki naleŜy mocować ruchem lekko posuwistym, dociskając je silnie do warstwy kleju, a następnie rozsuwając na szerokość spoiny.
Płytki większych formatów naleŜy delikatnie opukać gumowym młotkiem.
Stosowanie krzyŜyków dystansowych nie jest konieczne, jednakŜe znacznie ułatwiają zachowanie tej samej szerokości spoin.

W czasie prac naleŜy uwzględniać czas otwartego schnięcia zaprawy (tzw. czas "naskórkowania"), czyli jej zdolność do klejenia po rozprowadzeniu na podłoŜu. Czas ten wynosi od
10 do 30 minut w zaleŜności od rodzaju masy klejącej, temperatury i wilgotności podłoŜa
oraz otoczenia. Im wyŜsza temperatura i mniejsza wilgotność powietrza, tym czas ten ulega
skróceniu. W takich warunkach zaprawę naleŜy nakładać na małej powierzchni i jak najszybciej przyklejać płytki Przydatność rozprowadzonej juŜ warstwy masy klejącej do klejenia moŜna łatwo sprawdzić przez dotyk. JeŜeli po dotknięciu na palcach pozostaje klej,
moŜna kontynuować pracę; w przeciwnym wypadku, gdy palce pozostaną suche warstwę
kleju naleŜy usunąć ze ściany.
Pierwszy, dolny rząd płytek ściennych, tzw. cokołowy, układa się juŜ po ułoŜeniu terakoty.
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba dociąć na odpowiednią wysokość, wynikłą po wyklejeniu
posadzki.
Nadmiar kleju wytłoczony przez spoiny naleŜy usunąć przed związaniem zaprawy klejowej,
podobnie jak krzyŜyki dystansowe. Ewentualne zabrudzenia płytki naleŜy przemyć wilgotną
gąbką.
Kolor zaprawy moŜna dobrać, kierując się kolorystyką okładzin - zgodnie z ich barwą lub w
kolorach kontrastowych. Zaprawę do spoinowania naleŜy dobierać stosownie do przewidywanych warunków eksploatacji, rodzaju kleju uŜytego do mocowania płytek oraz szerokości
spoiny. Gdy stosuje się kleje elastyczne, to spoina powinna takŜe charakteryzować się podobnymi własnościami. Stosując w takich miejscach sztywne spoiny, naraŜamy się na ich
spękanie.
Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania naleŜy unikać nadmiaru wody, gdyŜ powoduje ona kruchość materiału spoiny, pękanie i zmniejszenie jej twardości. Z tego względu bardzo waŜne jest stosowanie właściwej ilości wody, podanej na opakowaniu. Podobnie
zachowuje się spoina pomiędzy płytkami o duŜej nasiąkliwości lub przy renowacji spoin, po
usunięciu starych. Jeśli nie nasyci się spoiny duŜą ilością wody przed spoinowaniem, to zostanie ona odebrana przez płytki i podłoŜe. Brak wilgoci uniemoŜliwia właściwe związanie
spoiny i zawartego w niej cementu, czego następstwem jest jej kruchość, miękkość i pylenie.
Do spoinowania okładziny moŜna przystąpić dopiero po wyschnięciu masy klejowej, to
znaczy po okresie od 1 do 2 dni, a w przypadku płytek ułoŜonych na mało nasiąkliwym
"trudnym" podłoŜu (np. na istniejącej starej wykładzinie z płytek ceramicznych) nawet do 3
dni. Czas ten uzaleŜniony jest od temperatury i wilgotności otoczenia. Zbyt wczesne zamknięcie spoin utrudnia oddanie nadmiaru wody z zaprawy klejowej, która nie osiągnęła
odpowiedniej wytrzymałości i płytki mogą się przesuwać. Efektem jest spękana spoina.
Problem ten dotyczy głównie posadzek, które naraŜone są na obciąŜenia mechaniczne.
Temperatura powietrza i podłoŜa na kilka dni przed rozpoczęciem spoinowania, podczas
jego wykonywania oraz przez początkowy okres wiązania zaprawy nie powinna być niŜsza
niŜ +5oC, ani wyŜsza niŜ +30oC. Materiały uŜywane do robót powinny znajdować się w
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze przez co najmniej dobę przed rozpoczęciem
robót. Podczas prowadzenia prac przy temperaturze wyŜszej niŜ 20°C naleŜy się liczyć z
niekorzystnym zjawiskiem skrócenia czasu przydatności przygotowanej masy do uŜycia. W
pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym w czasie wykonywania posadzek i przez cały czas wiązania zaprawy do spoinowania ogrzewanie to musi być wyłączone, a temperatura podkładów powinna wynosić 15-20C.
Przed przystąpieniem do spoinowania naleŜy dokładnie oczyścić powierzchnię okładziny z
brudu, kurzu i tłuszczu. Spoiny powinny być one jednolicie głębokie, wolne od zanieczyszczeń, kurzu i najlepiej - wstępnie zwilŜone wodą. Aby podłoŜe było jednolicie głębokie, naleŜy bezpośrednio po ułoŜeniu płytek oczyścić spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowaną

zaprawę do spoinowania nanosi się przy pomocy kielni na pacę z gąbką, specjalnie przeznaczoną do spoinowania okładzin ceramicznych.
Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni płytek, naleŜy jej nadmiar
usunąć, ściągając go za pomocą pacy gumowej, ukośnie do linii przebiegu spoin. Podczas
rozprowadzania materiału naleŜy starać się, aby wprowadzać go głęboko i szczelnie w spoiny. Czynności te powtarza się aŜ do zakończenia spoinowania całej powierzchni okładziny.
Podczas spoinowania naleŜy unikać nadmiernego nasączania powierzchni spoiny wodą,
gdyŜ nadmiar wody moŜe powodować wypłukiwanie pigmentów i wymywanie świeŜej fugi
ze spoin.
Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, których głębokość jest wyraźnie większa od szerokości, naleŜy dokonać ich spłycenia przez umieszczenie wałka lub innego profilu wykonanego z tworzywa polietylenowego lub poliuretanowego. NaleŜy przy tym zwrócić uwagę
na fakt, Ŝe masy uszczelniające układane w szczelinach, których krawędzie mogą się
przemieszczać względem siebie (np. wskutek ruchów termicznych), powinny trwale przylegać jedynie do dwóch powierzchni. W celu oddzielenia masy od dna szczeliny układa się
wówczas równieŜ wyŜej wspomniane wałki polietylenowe lub poliuretanowe, a przy braku
miejsca (w płytkich szczelinach) przynajmniej paski folii polietylenowej.
Aby zachować optymalne warunki wiązania cementu, naleŜy świeŜe spoiny w ciągu kilku
pierwszych dni utrzymywać lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie naleŜy w ciągu
pierwszych tygodni czyścić wyłącznie czystą, często zmienianą wodą. Wszystkie te zabiegi
pozwolą na lepsze związanie zaprawy do spoinowania oraz zapobiegną jej przebarwianiu
się.
Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej całkowitym wyschnięciu, tzn. po około 2-3 dniach.
Szerokość spoin powinna być nie większa niŜ 2-3 mm. W odstępach nie większych niŜ 3 m
naleŜy pozostawiać spoiny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm.
Płytki ścienne muszą być zlicowane z powierzchnią wykończonej ściany tak aby nie tworzyć uskoku.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych pkt 7.
Sprawdzenie jakości robót związanych ze okładzinami ścian z płytek ceramicznych polega na
sprawdzeniu :
- naleŜytego przylegania do podkładu poprzez opukanie w dowolni
wybranych miejscach. Głuchy dźwięk polega na nieprzyleganiu okładziny do
podkładu.
- prawidłowości przebiegu spoin poprzez wyciagnięcie cienkiego
sznurka wzdłuŜ dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru
odchyleń z dokładności do 0,5 mm.
- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny poprzez przyłoŜenie w prostopadłych do siebie kierunkach laty kontrolnej o dl. 2 m i pomiaru
wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 0,5 mm
- wizualnej kontroli wyglądu i wypełnienia fug a przypadku budzącym
wątpliwości przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w wymaganiach ogólnych pkt 9.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy)

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w wymaganiach ogólnych pkt. 10.
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
jeŜeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostały spełnione.
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych pkt 11.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości
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DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

1.WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania są SST wykonania i odbioru robót dotyczących docieplenia ścian
zewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w robót.
1.3. Zakres robót objętych SST
Niniejsze warunki dotyczą budownictwa mieszkaniowego, uŜyteczności publicznej i przemysłowego oraz innych obiektów o zbliŜonym przeznaczeniu lub technologii wykonania.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót, objętymi niniejszą SST, są:
• Płyty styropianowe.
• Zaprawa klejowa
• Siatka z włókna szklanego
• Tynk szlachetny
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4.
3.2. Sprzęt do robót dociepleniowych:
• urządzenia pomocnicze, betoniarka, łączniki, drabinki, lekkie rusztowania, przestawne pomosty robocze, murarski sprzęt pomocniczy.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5.
4.2 Transport materiałów
Materiały do docieplenia moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami i warunkami atmosferycznymi.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Czynności przygotowawcze przed dociepleniem ścian zewnętrznych.
Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, naleŜy nie tylko odpowiednio przygotować podłoŜe, ale takŜe zdemontować na czas robót wszystkie elementy utrudniające lub teŜ wręcz uniemoŜliwiające szczelne przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno-wykończeniowych. Pamiętać teŜ trzeba o tym, Ŝe dodatkowa

warstwa styropianu pogrubi ścianę, a więc spowoduje potrzebę zwiększenia wysięgu obróbek
blacharskich, kotew rur spustowych, czy wyłączników elektrycznych. Na nowo trzeba będzie teŜ
zamocować niektóre elementy, jak np. numer budynku. Prawidłowo przygotowane podłoŜe determinuje w znacznym stopniu jakość całego systemu. Aby uzyskać trwały efekt stabilności systemu naleŜy zacząć od rozpoznania podłoŜa i jego właściwości. PodłoŜe powinno być nośne,
stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chłonności. PodłoŜe, na którym będzie mocowany system
dociepleniowy musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych
fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z warstwą styropianu. PodłoŜe naleŜy przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez zagruntowanie.
Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, naleŜy sprawdzić nośność podłoŜa pod system
ociepleniowy poprzez wykonanie próby przyklejania styropianu. Na przygotowaną (oczyszczoną, wyrównaną i zagruntowaną) powierzchnię naleŜy przykleić w róŜnych miejscach budynku 810 próbek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejania naleŜy uŜyć zaprawy klejowej,
nakładając ją na całe powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1 cm. Po dokładnym dociśnięciu styropianu do ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się przyklejone próbki styropianu. PodłoŜe jest nośne, jeŜeli nastąpi rozwarstwienie próbek styropianowych.
5.2. Wykończenie cokołu
Cokół budynku naleŜy obłoŜyć płytkami mrozoodpornymi do wysokości 30cm. Dolna krawędź
warstwy ocieplającej z płyt styropianowych wymaga zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą profilu cokołowego. Profile te, poza funkcją ochronną, stanowią teŜ
podparcie montaŜowe pierwszego rzędu płyt izolacji, a wykształcony na ich dolnej krawędzi kapinos nie dopuszcza do zacieków wody na ścianie cokołu. Profile cokołowe dostosowane są
swoimi wymiarami do róŜnej grubości płyt izolacji termicznej, a produkowane są z aluminium lub
PCV. Przed przystąpieniem do montaŜu listwy cokołowej naleŜy wyznaczyć na całym obwodzie
budynku linię poziomą, wyznaczającą górną krawędź przyległego do ściany pionowego skrzydełka listwy. Listwy cokołowe mocuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych lub kołków
szybkiego montaŜu w ilości co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. JeŜeli ściana, pomimo przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia płaszczyzny, naleŜy je skorygować, stosując podkładki
dystansowe w miejscach przykręcania listwy do ściany.
5.3. Mocowanie płyt styropianowych.
Płyty styropianowe naleŜy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza
nie jest niŜsza niŜ 5oC. Warstwę termoizolacji stanowią płyty styropianowe. Elementem mocującym płyty styropianowe jest zaprawa klejowa. W przypadkach podłoŜa o niskiej nośności oraz w
przypadku docieplania ścian otynkowanych, łącze klejowe wspomagane jest dyblami (kołkami)
plastikowymi. Długość kołków powinna być tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie były zagłębione w konstrukcyjnej części ściany (nie licząc tynku) co najmniej 6 cm w ścianach wykonanych z materiałów pełnych i 9 cm w przypadku ścian z pustaków ceramicznych i betonów lekkich. Ogromnie istotne jest teŜ docieplenie ościeŜy okiennych i drzwiowych. W miejscach tych
naleŜy wkleić izolację termiczną o grubości 3 cm. Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej
naleŜy stosować płyty styropianowe typu FS 20 (samogasnące, o gęstości objętościowej powyŜej 15 kg/m3) po okresie sezonowania u producenta. Wymiary płyt nie mogą być większe niŜ 60
x 120 cm. Krawędzie płyt mogą być proste lub frezowane. Producent styropianu powinien załączyć deklarację zgodności z posiadanym atestem.
5.4. Warstwa zbrojona
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie moŜna rozpocząć nie wcześniej niŜ po 3 dniach
od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niŜszej
niŜ 5°C i nie wyŜszej niŜ 25°C. JeŜeli jest zapowiadany spadek temperatury poniŜej 0°C w ciągu
24 godz., wówczas nie naleŜy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeŜeli temperatura podczas pracy jest wyŜsza niŜ 5°C. Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni docieplanych ścian,

następnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z
zaprawy klejowej i wtopionej w nią siatki z włókna szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego napręŜenia powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek odkształceń
termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać naleŜy zasady¸ łączenia kolejnych fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te muszą być stosowane zarówno na połączeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna
znajdować się w warstwie zaprawy klejowej nie głębiej niŜ w połowie jej grubości. Prawidłowo
wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm. Partie budynku szczególnie naraŜone na uszkodzenia mechaniczne, a więc ściany parteru do wysokości 2 m powyŜej terenu oraz
ściany przy tarasach i balkonach, powinny być wzmocnione dodatkową warstwą siatki, czyli tzw.
warstwą podwójnie zbrojoną. Na naroŜnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm
poza naroŜnik z kaŜdej strony. Uzyskuje się wówczas podwójne zbrojenie naroŜników. Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowiąca przecieŜ podłoŜe pod niezwykle cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna być wykończona ze szczególną starannością. Wszelkie niedociągnięcia na jej powierzchni, czy teŜ miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, naleŜy zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę zbrojoną, po całkowitym związaniu kleju, naleŜy zagruntować tynkiem podkładowym. Podkład ten oddziela
chemicznie warstwę zbrojoną od tynku, zmniejsza jej nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa
przyczepność tynku wykończeniowego. W przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających
warunków atmosferycznych (zima), zagruntowane ściany mogą być pozostawione do sezonu
letniego bez szkody dla układu dociepleniowego.
5.5.Tynk szlachetny
Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosić min. 5°C, a
max 25°C. Nie naleŜy wykonywać tynków w czasie opadów deszczu i silnych wiatrów. Dobrze
jest zabezpieczyć się przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na
rusztowaniu siatek osłonowych. Ostatnim elementem systemu dociepleniowego jest wykonanie
wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynków cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wpływem czynników atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takŜe kształtuje wygląd elewacji budynku. PodłoŜem dla tynków szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykończona podkładem. Podkład ten znakomicie zwiększa przyczepność tynku i
tworzy jednocześnie powlokę hydrofobową (wodoodporną).
Istotną cechą tynków cienkowarstwowych jest ich sposób wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, Ŝe wszystkie kolejno nanoszone na ścianę partie tynku muszą być zatarte wówczas, kiedy poprzednie jeszcze nie związany. Nie wolno dopuścić do pozostawienia przysychającego na krawędziach, nałoŜonego na ścianę tynku. Widocznych śladów
połączeń przyschniętego tynku ze świeŜym nie będzie moŜna bowiem później zlikwidować. W
zaleŜności od liczby osób pracujących przy nakładaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejętności, naleŜy zaplanować wielkości powierzchni moŜliwych do wykonania według w/w zasady.
Przerwy technologiczne trzeba zaplanować w naroŜach budynku, pod rurami spustowymi lub w
miejscach ¸łączenia kolorów i faktur.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 9.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego docieplenia.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 10.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.
9. PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 11.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy:
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości
10.2 Instrukcje:
Wytyczne wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur. Instrukcja nr 282. ITB, Warszawa 1988

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

SST 06.00.

POSADZKI

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji ST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót okładzinowych ścian i posadzek przy realizacji zadania pn.
„Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach - Roboty wykończeniowe
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji ST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.w zakresie zgodnym z STO -Wymagania
ogólne.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu:
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii PE
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej
- wykonanie izolacji przeciwdźwiękowej i termicznej z płyt styropianowych
- wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki (wylewki)
- wykonanie posadzek z płytek gresowych 60x 60 cm
- wykonanie cokolików z płytek gresowych
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz
określeniami podanymi w STO „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano
w STO „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2.MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składania podano w STO
wymagania ogólne pkt 3
Materiały:
- płyty styropianowe EPS 200-036 grubości 10 cm
- preparat gruntujący
- płytki gresowe antypoślizgowe 60x60 cm
- zaprawa klejowa
- zaprawa do spoinowania
- zaprawa cementowa M12
- siatka stalowa zgrzewana - pręty fi 4 mm # 150x150 mm
- folia PCV izolacyjna gr. 0,3 mm
- papa termozgrzewalna
Ponadto materiały stosowane do wykonania robót wykładzinowych powinny mieć: Aprobaty
Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, Certyfikat lub Deklarację
Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, Certyfikat
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składania na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.

2.2. Rodzaje materiałów.
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania posadzek powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określić dokumentacja projektowa, szczególnie
dotyczy to płytek, dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności,
mrozoodporności twardość.
2.2.2. Piasek / PN-EN 13139:2003/
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej PN a w szczególności
- nie zawierać domieszek organicznych
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm,
piasek średnioziarnisty 0,50 -1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm
2.2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.2.4. Kruszywo do posadzki cementowej.
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekraczać1/3 grubości
posadzki.
W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa
wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm - 10 mm; 3,5 cm - 16 mm
2.2.5. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania.
Kompozycje klejące muszą spełnić wymagania PN-EN 12004-2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszą spełnić wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.
2.2.6. Materiały pomocnicze.
Materiały pomocnicze do wykonania wykładzin to:
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
- środki ochrony płytek i spoin,
- środki do usuwania zanieczyszczeń,
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.7. Woda
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować
naleŜy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda
do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana wodociągowa woda
pitna.
2.2.8. Materiały izolacyjne
Materiały izolacyjne powinny posiadać atesty lub aprobaty techniczne
Styropian , wg
- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja,
- PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodności
Folia PCV izolacyjna gr. 0,3 mm
3 SPRZĘT I NARZĘDZIA.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 4.

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin
Do wykonywania robót wykładzinowych naleŜy stosować:
- szczotki druciane lub włosiane do czyszczenia podłoŜa,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzędzi lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomice,
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejących,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych,
- gąbki do mycia i czyszczenia,
- wkładki (krzyŜyki) dystansowe.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano STO „Wymagania ogólne” pkt 5.
4.2. Transport i składanie materiałów.
Transport materiałów do wykonania wykładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń.
Zaleca się uŜywać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych.
W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich
uszkodzenie. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecanie jest przewoŜenie ich na paletach
i uŜycie do zakładu i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów
podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1.Ogólne zasady wykonywania robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 6.
5.2. Warunki przystąpienia do robót:
Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:
- wszystkie roboty stanu surowego łączenie z wykonaniem podłoŜy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podłóg,
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami
naprawczymi.
Roboty wykładzinowe naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ 5ºC i temperatura ta
powinna utrzymać się w ciągu całej doby.
Wykonane wykładziny naleŜy w ciągu pierwszych dwóch dni ochronić przed nasłonecznieniem i
przewiewem.
Przygotowanie podłoŜa
Po wyburzeniu starych posadzek podłoŜe, na którym będą wykonanie warstwy wyrównawcze
pod posadzki powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Powierzchnię
po skuciach (parter i piętro) zaszpachlować.
Na wyrównane powierzchnie oraz na stropie piętra ułoŜyć folię PE oraz płyty styropianowe.
Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
Warstwę wyrównawczą pod posadzki z zaprawy cementowej marki 8 MPa naleŜy ułoŜyć przy
zastosowaniu listew kierunkowych
niezwłocznie po przygotowaniu masy. Masę naleŜy wylewać pomiędzy listwami o wysokości
równej grubości warstwy wyrównawczej z
zagęszczeniem masy. Równocześnie naleŜy wyrównywać i zacierać wylaną płaszczyznę.
Warstwę wyrównawczą naleŜy zazbroić siatką
stalową zgrzewaną. Warstwa wyrównawcza powinna mieć powierzchnię równą, stanowiącą

płaszczyznę pochyłą, zgodnie z ustalonym
spadkiem.
Wymagania podstawowe:
- podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem\, który określa wymaganą
wytrzymałości grubość podkładu
- wytrzymałość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niŜ: na ściskanie – 12 MPa,
na zginanie – 3 MPa
- podłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone
wodą
- podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku
paskiem papy
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3
dni nie powinna być niŜsza niŜ5 o C.
- zaprawę cementową naleŜy przygotować mechanicznie.
- zaprawa powinna miećkonsystencjęgęstą5 7 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego.
- Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość
cementu nie powinna być większa niŜ
400 kg/m3.
- zaprawę cementową naleŜy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami
kierunkowymi o wysokości równej grubości
podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym
wyrównaniem i zatarciem
- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną z godnie z
ustalonym spadkiem.
- powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrowa łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywać większych
prześwitów niŜ5 mm.
- odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny /poziomej lub pochyłej / nie powinny
przekraczać2mm/m i 5 mm na całej długości
lub szerokości pomieszczenia.
- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folią polietylenową lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą
W pomieszczeniach „mokrych| (łazienki, kuchnie, aneksy kuchenne) wykonać izolację posadzki
i ścian membraną izolacyjną. Izolacje
Wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.
5.3. Wykonanie posadzek.
5.3.1. MontaŜ płytek i fugowanie
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych naleŜy przygotować wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, Posegregować płytki według wymiarów, gatunku i
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. PołoŜenie okładziny naleŜy rozplanować
uwzględniając ich wielkości szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być
rozmieszczone symetrycznie a skrajnie powinny mieć jednakową szerokość większą niŜ połowa
płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w
dokumentacji wzory lub składająca się z róŜnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji
klejących zaleŜy od rodzaju materiału podłoŜa oraz wymagań stawianych wykładzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje”
się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50º. Kompozycja klejąca powinna być
nałoŜona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoŜa.
Wielkość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek. Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji
klejącej powinna wynosić około 1m² lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15
minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zaleŜy od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i

wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8mm. Po nałoŜeniu kompozycji klejącej układa się
płytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroŜnika. Nakładając pierwszą płytkę naleŜy ją lekko
przesunąć po podłoŜu (około 1cm), ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania
przyczepności kleju do płytki. Następne płytki naleŜy dołoŜyć do sąsiednich, docisnąć i
mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej kompozycji
klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać
młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstw kompozycji klejącej
powinna pod całą powierzchnią płytki. MoŜna to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką
warstwę kleju na spodnią powierzchnię przeklejanych płytek. Przy układaniu płytek naleŜy
stosować się do zaleceń zawartych w poradnikach z dziedziny budownictwa i literatury
fachowej, a w szczególności zaleca się układanie płytek na spoinę, gdyŜ płytki ułoŜone na styk
tworzą zwartą okładzinę, bardzo wraŜliwą na wszelkiego rodzaju napręŜenia. NaleŜy pamiętać
równieŜ, Ŝe tworzywa ceramiczne wykazują rozszerzalność liniową wywołaną penetracją wody
do wnętrza płytek.
Stosować kleje, zaprawy do fugowania posiadające świadectwa Instytutu Techniki Budowlanej
dopuszczenia do stosowania, atesty i gwarancje wystawione przez producentów.
Odpowiednio przygotować podłoŜe, to znaczy musi być ono stabilne, wszystkie nierówności
naleŜy wyrównać, podłoŜe oczyścić z kurzu, brudu, wapna, tłuszczów oraz farb olejnych lub
emulsyjnych. Źle przygotowane podłoŜe jest najczęstszą przyczyną odspajania płytek i
powstawania pęknięć włoskowatych szkliwa.
Szczeliny dylatacyjne w warstwie ułoŜonych płytek powinny być zgodne z istniejącymi
dylatacjami w podłoŜu.
Klej przygotowany zgodnie z instrukcją rozprowadzić ząbkowaną packą na przygotowane
wcześniej podłoŜe, moŜliwie w jednym kierunku.
Grubość kleju przy układaniu płytek powinna być zgodna z zaleceniem producenta kleju.
Na tak nałoŜony klej naleŜy przyłoŜyć płytkę i docisnąć, następnie lekko przesunąć po podłoŜu,
co spowoduje jej "przyssanie". Zawsze przyklejać płytki całą powierzchnią montaŜową.
Nie wypełniać spoin klejem.
Fugowanie rozpocząć po stwierdzeniu całkowitego zespojenia się płytek z podłoŜem.
Przed rozpoczęciem fugowania naleŜy przetestować fugę na płytce w celu sprawdzenia, czy nie
pozostawia ona zabrudzeń. Zaprawy do fugowania słuŜą do wypełniania spoin między płytkami.
Fugowanie rozpoczyna się po upływie co najmniej 24 godzin od momentu ułoŜenia płytek lub
po stwardnieniu zaprawy klejowej lub cementowej.
Spoiny powinny być odpowiednio głębokie, czyste i lekko zwilŜone wodą. Aby uzyskać właściwy
efekt fugowania i optymalne warunki wiązania, naleŜy ściśle stosować się do instrukcji zawartej
na opakowaniu fugi.
Powierzchnię płytek naleŜy oczyścić wilgotną gąbką. Następnie wprowadzić zaprawę głęboko w
spoiny za pomocą gumowej szpachelki lub gładkiej packi. Nie fugować spoin przy naroŜach,
podłodze, ościeŜnicach drzwiowych i okiennych, wylotach rur.
Wszystkie miejsca styku płytek z urządzeniami sanitarnymi, naroŜa, połączenia ścian z podłogą,
ościeŜami muszą być uszczelnione specjalnymi fugami elastycznymi, np. silikonem. Aby nie
zabrudzić płytek, z obu stron nakleja się taśmę. Następnie wtryskuje się masę fugową. Zanim
masa całkowicie stwardnieje, taśma musi zostać oderwana.
Nadmiar zaprawy klejowej i fugi naleŜy usunąć delikatnie z powierzchni uŜytkowej płytki
niezwłocznie po jej zamontowaniu uwaŜając, aby nie wymyć świeŜych fug i nie zarysować
powierzchni.
Zabrudzenia na płytkach szkliwionych i nieszkliwionych spowodowane róŜnego rodzaju
zaprawami naleŜy usunąć odpowiednimi środkami dostępnymi na rynku, a następnie zmyć
wodą.
W przypadku stosowania impregnatów do płytek zaleca się wcześniejsze wykonanie próby ich
działania.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne” pkt 7.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin i okładzin badaniom
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoŜa.
Wszystkie materiały – Płytki, kompozycje klejące, jak równieŜ materiały pomocnicze
Muszą spełnić wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. KaŜda partia materiałów dostarczona na
budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być
wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i
okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
- sprawdzenie wizualne względu powierzchni podkładu pod względem wymaganej
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia.
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnym
miejscu i kierunkach 2-metrowąłatę,
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą2-metriwej łaty i
poziomnicy; pomiary równości i spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1mm
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonania wykładzin z
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonania robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz
innych robót „zanikających”.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań
dotyczących wykonania wykładzin i okładzin a w szczególności zgodności z dokumentacją
projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości wykonania podłoŜy, jakości
(wyglądu) powierzchni wykładzin, prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi
materiałami i dylatacji. Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań
dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczy wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:
sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płytek; ułoŜenie płytek oraz ich barwę i odcień naleŜy
sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m
przykładanej w róŜnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną
powierzchnią naleŜy mierzyć z dokładności 1mm, sprawdzenie prostoliniowości spoin za
pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuŜ spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin
podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i
dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm, sprawdzenie związania płytek z
podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym
narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem,
sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienie za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1m² naleŜy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z
dokładnością do 0,5mm grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w
trakcie realizacji robót lub grubości określona na podstawie zuŜycia kompozycji klejącej).
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisania w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.
6.5.Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorem (nie dotyczy
wykładzin dla których róŜnorodność barw jest zamierzona),
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2m)
nie powinno być większe niŜ 3 mm na długości łaty i nie większe niŜ5 mm na całej długości
lub szerokości posadzki,
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ2mm na
długości 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3mm i 5mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST0. „Wymagania ogólne” pkt 9.
7.2. Zasady obmiaru
Jednostki obmiaru: m2, m
8.ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne” pkt 10.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin elementem ulegającym zakryciu są
podłoŜa. Odbiór podłoŜa musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych. W
trakcie odbioru naleŜy przeprowadzać badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badań naleŜy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoŜa i
określonymi odpowiednio w pkt 5.3. dla wykładzin i w pkt 5.4. dla okładzin. JeŜeli wszystkie
pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane prawidłowo tj.
zgodnie z dokumentacją i ST zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i
okładzinowych. JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoŜe nie powinno
być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoŜa poprzez np.
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest
niemoŜliwa (szczególnie w przypadku zaniŜonej wytrzymałości) podłoŜe musi być skute i
wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokumentacją odbiorem robót
ulegających zakryciu (podłóŜ) oraz materiałów naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektora nadzoru) i wykonawcy (kierownika
budowy).
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego
rozliczenia robót jeŜeli umowa taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określić umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:
- projekt budowlany,
- projekty wykonawcze,
- dokumentacje powykonawczą,
- szczegółowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i
wyrobów,
- protokoły odbioru podłoŜa,
- protokoły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z
wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny
wizualnej. Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki
badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i
prawidłowe pod względem merytorycznym. JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny
wykładzina nie powinna być przyjęta.
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: jeŜeli to moŜliwe, naleŜy
poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić je ponownie do odbioru, jeŜeli odchylenia od
wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny
zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym
obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych, w przypadku gdy nie są
moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie
wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. Z
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia,
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającymi a wykonawcą.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po
uŜytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z uwzględnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego
jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z
obniŜonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić
wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0 – Wymagania ogólne pkt.11
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Jednostkami obmiarowymi są: m2, m
10 PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne.
PN-B-12038/02 Metody badań płytek ceramicznych. Sprawdzenie wymiarów
PN-B-12038/03 Metody badań płytek ceramicznych. Sprawdzenie wyglądu zew.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenia odporności
chemicznej zapraw na bazie Ŝywic reaktywnych
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 13226/2003 Podłogi drewniane - deszczułki posadzkowe lite z wpustami i/ lub
wypustami
PN-EN 13228/2003 Podłogi drewniane - elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki
deszczułkowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

SST 07.00.

ROBOTY MALARSKIE

1. WSTĘP.
1.1 Przedmiot specyfikacji ST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa
budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach”.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji ST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.w zakresie zgodnym z STO
„Wymagania ogólne”.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót:
• Malowanie ścian i sufitów z przygotowaniem podłoŜa
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz
określeniami podanymi w STO „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano
w STO „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2.MATERIAŁY
2.1. Wszelkie materiały do wykonania malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
W sanitariatach zastosować farby lateksowe do wymalowani wewnętrznych
2.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
• wydajność- 6-8 m2/dm3
• max. czas schnięcia - 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
• wydajność- 6-l0 m2/dm3
2.6. Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania
farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleŜy zagruntować
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
Mydło szare stosowane do gruntowania podłoŜa w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO - Wymagania ogólne pkt. 4.
4.TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano STO „Wymagania ogólne” pkt 5.
4.2. Transport i składanie materiałów.
Transport materiałów do malowania nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. W czasie
transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie i
rozlanie. Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
5. WYKONANIE ROBÓT
Przed przystąpieniem do prac malarskich , naleŜy zabezpieczyć elementy naraŜone na
zabrudzenie. Prace malarskie na wysokościach powinny być wykonywane z prawidłowo
wykonanych rusztowań lub drabin. Malowane pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
5.1. Przygotowanie podłoŜy
PodłoŜa posiadające drobne uszkodzenia powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków
zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu,
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe powinny być
oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 dla danego
typu farby podkładowej.
5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania moŜna wykonywać bez gruntowania
powierzchni. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną
tego samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku
1:3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. Przy
malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby
podkładowe.
5.3. Wykonywanie powłok malarskich
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i odprysków.
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug,
plam i śladów pędzla.
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną ze
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na
poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych odcieniach.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST O Wymagania ogólne pkt. 6
Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
- zgodność uŜytego rodzaju materiałów z dokumentacją projektową,
- prawidłowości malowania.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO – Wymagania ogólne pkt.9

7.2. Zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa - m2,.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót .
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO - Wymagania ogólne pkt.10.
8.2 Odbiór robót
Odbiór robót polega na sprawdzeniu czy nie występują:
- prześwity spodnich warstw
- ślady pędzla na powierzchni powłoki
- plamy na powierzchni powłoki
- odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO – Wymagania ogólne pkt.11
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Jednostka obmiarowa - m2
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 PN-EN 971-1:1999 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych.
Terminy ogólne.
10.2 Instrukcje uzyskane od producentów lakierów

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
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SST 08.00.

INSTALACJE WOD-KAN

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót wewnętrznych instalacji wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania i wentylacji przy
realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza przy boisku sportowym w
Leńczach”.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji ST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.w zakresie zgodnym z STO
-Wymagania ogólne.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje
pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac na:
- instalacja wody zimnej i ciepłej
- instalacja kanalizacji wewnętrznej.
- montaŜ przyborów sanitarnych i armatury
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz
określeniami podanymi w STO „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w STO „Wymagania Ogólne” pkt. 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY:
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO Wymagania ogólne pkt.3.
Materiałami stosowanymi do wykonania robót instalacji wodno- kanalizacyjnej są:
Instalacje wewnętrzne
- rury z tworzywa sztucznego PP, PE
- złączki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane
- baterie umywalkowe, zlewozmywakowe,
- zawory odcinające z filtrem pod przybory sanitarne ze złączką do węŜa,
- zawory kulowe przelotowe,
- izolacja z pianki poliuretanowej,
- umywalki,
- ustępy typu Geberit,
- zlewozmywaki z blachy nierdzewnej,
- rury kielichowe PCV z uszczelką fi 50, 75, 100 mm
- kształtki z PCV fi 50, 75, 110 mm
- rury wywiewne i zawory napowietrzające
W tym po 1 komplecie urządzeń i armatury przewidzianej dla osób niepełnosprawnych (+
uchwyty). Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać atest lub aprobatę techniczną.
3. SPRZĘT:
Roboty naleŜy wykonać ręcznie oraz przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu
mechanicznego spełniającego wymagania BHP i

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w
STO „Wymagania Ogólne” pkt.4.
4. TRANSPORT :
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania Ogólne” pkt. 5.
Materiały instalacyjne mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniami z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i
ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBÓT :
5.1. Ogólne warunki wykonania robot podano w STO „Wymagania Ogólne” pkt.6
5.2.Roboty przygotowawcze
- wytyczenie tras przewodów na ścianach, stropach i posadzkach
- ustalenie miejsc wykonania podejść do przyborów i zaworów czerpalnych
- wykucie otworów w ścianach na trasie instalacji
5.3. Roboty montaŜowe
5.3.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej
Przewody wody zimnej prowadzić od strony zasilania do przyborów. Rozprowadzenie
przewodów w pod posadzką, w bruzdach ściennych lub w ściankach GK. System
rozprowadzenia instalacji wodociągowej do poszczególnych punktów odbioru trójnikowy z
zastosowaniem połączeń samozaciskowych, w których złączki wykonane są
z tworzywa sztucznego.. Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych wypełnionych
materiałem plastycznym.
Minimalny promień gięcia rur z tworzywa sztucznego wynosi 10xd zewn. rury. Po
przeprowadzeniu prób rurociągi zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej (zimna woda 6-9
mm)
Po przeprowadzeniu prób rurociągi zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej gr. 13 mm.
Instalację wody zimnej przyłączyć do instalacji w istniejącym budynku.
5.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Piony kanalizacyjne prowadzić w bruzdach / obudowie GK Podejścia do pionów, piony oraz
odpływy kanalizacyjne wykonane będą z rur z tworzyw sztucznych. Przejścia przez przegrody
wykonać w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym. Podejścia odpływowe
łączące przybory sanitarne z pionem wykonać ze spadkiem minimum 2 % .Przybory i
urządzenia kanalizacyjne naleŜy wyposaŜyć w syfony.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady jakości robot podano w STO pkt. 6 „Wymagania Ogólne” pkt. 7.
Badania w czasie wykonywania robót. W trakcie wykonywania robót szczególnie powinno być
oceniane:
- prawidłowość przejść przez przegrody,
- prawidłowość wykonania złączy rur i podłączeń armatury,
- prawidłowość wykonania spadków,
- po wykonaniu instalacji wodociągowej naleŜy ja przepłukać i poddać próbie szczelności
wodą zimną o ciśnieniu 09, MPa.
- jakość stosowanych materiałów
- zgodność wykonania z otrzymanym przedmiarem robót i odpowiednimi normami,
- aprobaty techniczne i atesty na wbudowane materiały,
Wyniki wszystkich badań powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT

Ogólne zasady podano w STO „Wymagania Ogólne” pkt. 9.
Jednostkami obmiaru są: m, szt, kpl, m3, m2
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robot podano w STO „Warunki Ogólne” pkt.10.
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulęgających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót
zgodnie z przedmiarem robot i ST.
- protokoły przeprowadzonego badania szczelności przewodów,
- protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu
- dokumentacja techniczno - ruchowa i karty gwarancyjne urządzeń,
8.3.Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inspektora Nadzoru w dzienniku
budowy zakończenia robót rozbiórkowych spełnieniu warunków dotyczących tych robot
zawartych w umowie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania Ogólne” pkt.
11.
9.2.Płaci się za roboty wykonane, odebrane przez Inspektora mierzone w jednostkach
podanych w punkcie 7.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE:
10.1. Normy.
1 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
2 PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze
3 PN-83/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania.
4 PN-77/H-04419 Próba szczelności
5 PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
6 PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z PCV
7 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV
8 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne
9 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
10 PN-01706/Az1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)
11 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część1:
Postanowienia ogólne i wymagania 12 PN-EN 12056-:2002
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i Obliczenia
13 PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część5:
MontaŜ i badania, instrukcje działania, uŜytkowania i eksploatacji
14 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania
15 PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania i instalacyjne
16 PN-B-10720:1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze
20 PN-B-02421<:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury
i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej - Warszawa 1996
Instrukcje projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z PCV i PE
Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Myślachowicach w zakresie sali
widowiskowej i holu
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wewnętrznych przy realizacji
zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza przy boisku sportowym w Leńczach”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na
celu wykonanie instalacji
elektrycznych w budynkach.
Zakres robót obejmuje:
• montaŜ rozdzielnic elektrycznych
• montaŜ wewnętrznych linii zasilających rozdzielnice,
• instalacje zasilające urządzenia,
• instalację elektryczną oświetleniową,
• instalację elektryczną gniazd
• instalację uziemienia i połączeń wyrównawczych
• instalacja odgromowa
1.4. Określenia podstawowe
Linia kablowa - kabel wieloŜyłowy lub wiązka kabli jedno Ŝyłowych w układzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno lub wieloŜyłowych połączonych równolegle łącznie z osprzętem, ułoŜone
na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub
wielofazowych.
Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułoŜone są jedna lub więcej linii kablowych.
Napicie znamionowe linii - napicie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została
zbudowana.
Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub
zakończenia kabli.
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
Przykrycie - osłona ułoŜona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
góry
Przegroda - osłona ułoŜona wzdłuŜ kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od
innych urządzeń.
SkrzyŜowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakkolwiek część rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urządzenia podziemnego.
ZbliŜenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową,
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niŜ odległość
dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon
zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyŜowanie.
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w
wypadku pojawienia się na nich napicia w warunkach zakłóceniowych.
Fundament – prefabrykat Ŝelbetowy zagłębiony w ziemi, słuŜąca do instalowania na zewnątrz
rozdzielnic lub złącz kablowych.
Sieć uziemiająca - instalacja uziemienia przewodu PE oraz połączenia uziomów budynków i
obiektów zrealizowana poprzez ułoŜenie w ziemi bednarki ocynkowanej. Norma PN-IEC 60364-

5-54.
Rozdzielnica – zespół urządzeń elektrycznych złoŜony z: aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednich połączeń
elektrycznych, elementów izolacyjnych, konstrukcji mechanicznej i osłon. Musi ona spełnia
wymagania następujących norm: PN-IEC 439:1994; PN-IEC 664:1998; PN-E-05163:2002; PNEN-60947-1:2002; PN-EN60947-7-1:2001; PN-EN-60947-7-2:2002; PN-88/E-08501; PN-93/E06150.30.
Wyrobem budowlanym - jest wyrób (rzecz ruchoma bez względu na stopie jej przetworzenia
przeznaczona do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym
połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. art. 3, pkt 18 Prawa Budowlanego
(Dz.U.2000.106.1126).
IP – kod oznaczający stopie ochrony obudowy zgodnie z norm PN-92/E08106.
Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie, słuŜąca do zamocowania
oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niŜ14 m.
Wysięgnik – element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą.
Oprawa oświetleniowa – urządzenie słuŜące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędna detale do
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.
Sieć oświetleniowa – sieć elektroenergetyczna zasilająca urządzenia i odbiorniki słuŜące do
oświetlenia zewnętrznego.
Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa – ochrona części przewodzących dostępnych w
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
Części linii pod napięciem – przewód roboczy nie uziemiony, goły, przeznaczony do przesyłania
energii, wszystkie części metalowe linii bezpośrednio z nim (galwanicznie) połączone, ponadto
główka, szyjka, górny klosz izolatora stojącego, jak równieŜ dolna powierzchnia klosza izolatora
wiszącego, najbliŜszego przewodowi roboczemu.
Przewód roboczy – przewód słuŜący do przesyłu energii elektrycznej, nie uziemiony, który moŜe
być przewodem pojedynczym lub wiązką przewodową składającą się z dwóch lub więcej
przewodów pojedynczych.
Przewód fazowy – przewód roboczy linii prądu przemiennego, połączony z określoną fazą
systemu przesyłowego.
Szafka oświetleniowa – Urządzenie zawierające układ sterowania, pomiaru zuŜycia energii,
układ ochrony przeciwporaŜeniowej. Całość obudowana w sposób szczelny wyposaŜona w
trwałe zamknięcie.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi
polskimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Materiały stosowane powinny posiada przed ich zastosowaniem, atesty dopuszczenia do obrotu
i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2000.106.1126).
Wykonawca powinien powiadomi Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach otrzymania
materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiału
ze wskazanego źródła,
Wykonawca powinien przedstawi do akceptacji Inwestora Nadzoru materiał z innego źródła.
Wybrany i zaakceptowany materiał nie moŜe by póz niej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajduj się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyj ciem i niezapłaceniem za

wykonaną pracę.
2.2. Elementy gotowe
2.3.1. Przepusty kablowe
Rury uŜywane na przepusty powinny by dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ciskających, z
jakimi naleŜy liczy się w miejscu ich ułoŜenia. Wnętrza ścianek powinny by gładkie lub
powleczone warstw wygładzaj c ich powierzchni, dla ułatwienia przesuwania się kabli.
2.3.2. Rozdzielnice elektryczne
WyposaŜenie projektowe indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej.
Parametry techniczne, budowę rozdzielnic, układ połączeń oraz stopie ochrony podano w
dokumentacji technicznej..
2.3.4. Przewody instalacyjne
O izolacji poliwinylowej i powłoce poliwinylowej na napięcie znamionowe 450/750V z Ŝyłami
miedzianymi i ilości Ŝył 1–5 o izolacji polwinitowi według: PN-87/E-90060; PN-88/E-90160; PN89/E-04160.16; PN-90/E-05023; PN-83/E90150.
2.3.5. Kable elektroenergetyczne
Miedziane zgodne z normami: PN-83/E-90150; PN-93/E-90401; PN-90/E06401.01; PN-90/E06401.02.
2.3.6. 7Oprawy oświetleniowe
Wszystkie oprawy muszą spełnia warunki określone w art.13 Ustawy o badaniach i certyfikacji
(Dz.U.1993.55.250) oraz art.10 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126).
2.3.7. Osprzęt elektryczny
Stosować, puszki, łączniki i gniazda wtynkowe zgodnie z PT w pomieszczeniach mokrych
hermetyczne
2.3.8. Odbiór materiałów na budowie
- materiały takie jak: tablic rozdzielczą główna, oprawy oświetleniowe, przewody naleŜy
dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, wymaganymi atestami, kartami
gwarancyjnymi, protokółami odbioru technicznego
- dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzi pod względem
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających
się wątpliwości mogących mieć wpływ na jako wykonania robót, materiały naleŜy przed ich
wbudowaniem – poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.
2.3.9. Składowanie materiałów na budowie
Składowanie materiałów na budowie powinno odbywa się zgodnie z zaleceniami producentów,
w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych, naleŜy
zachowa wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w
zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego.
3. SPRZĘT
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych oraz budowy sieci kablowej i oświetlenia terenu
przewiduje się uŜycie następującego sprzętu:
- samochód dostawczy do 0,9t
- spawarka transformatorowa do 500A - elektronarzędzia
- Ŝuraw samochodowy do4t
- ciągnik kołowy 55-63 KW
- przyczepa do przewoŜenia kabli do 4t

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jako wykonywanych robót, oraz środowisko. Prace budowlane będą
wykonywane ręcznie, przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego.
Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien by ustawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz uŜywany zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji STO: Wymagania ogólne.
Wykonawca przystępujący do budowy linii energetycznych niskiego napięcia i montaŜu słupów
oświetleniowych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następujących środków
transportu:
- samochód skrzyniowy do 5 t.,
- samochód dostawczy do 0,9 t.,
- przyczepa do przewoŜenia kabli do 4 t,
- samochód samowyładowczy.
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu
materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania robót. W czasie transportu naleŜy
zabezpieczyć materiały i urządzenia przed przemieszczeniami w sposób zapobiegający ich
uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Zaleca się dostarczanie materiałów i urządzeń na stanowisko montaŜu, bezpośrednio przed
montaŜem w celu uniknięcia dodatkowego transportu z magazynu budowy. Transport kabli
naleŜy wykonywać z zachowaniem następujących warunków:
- kable naleŜy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewoŜenie kabli w kręgach, jeŜeli masa
kręgu nie przekroczy 80 kg
- temperatura otoczenia nie jest niŜsza niŜ+ 4 °C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie
powinna być mniejsza niŜ40-krotna średnica zewnętrzna kabla,
- zaleca się przewoŜenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów cięŜarowych lub
przyczepach,
- bębny z kablami przewoŜone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi
tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny
nie mogły się przetaczać,
- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewoŜenia bębna z
kablami,
- umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać
przy pomocy Ŝurawia,
- swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli
jest zabronione.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące projektowanych instalacji elektrycznych
wewnętrznych
5.1.1 Wstęp
Bez względu na rodzaj inst. i sposób ich montaŜu, naleŜy przeprowadzić następujące roboty
podstawowe:
- trasowanie
- montaŜ konstrukcji wsporczych i uchwytów
- przejścia przez ściany i stropy
- montaŜ sprzętu i osprzętu
- łączenie przewodów
- podejścia do odbiorników
- przyłączanie odbiorników
- ochrona przed poraŜeniem
- ochrona antykorozyjna
5.1.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i
remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.
5.1.3. MontaŜ konstrukcji wsporczych i uchwytów
a).Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji elektrycznych,
bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoŜa w sposób trwały,
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz
sam rodzaj instalacji.
b).Przy układaniu przewodów na uchwytach:
- odległości między uchwytami dla przewodów kabelkowych nie powinny być większe niŜ0,5 m.
- rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów
estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały sięw pobliŜu sprzętu i
osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między
uchwytami nie były widoczne
c).Przy układaniu przewodów na specjalnie utworzonych podłoŜach :
- na przygotowanej trasie naleŜy mocować do konstrukcji budowlanych podłoŜa specjalne
(korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje się zgodnie z projektem i odpowiednimi
instrukcjami,
- po sprawdzeniu jakości mocowań oraz ich zgodności z projektem i instrukcjami montaŜu
- na podłoŜach tych naleŜy układać przewody kabelkowe; w zaleŜności od wymagań
określonych w projekcie, rodzaju przewodów kabelkowych oraz kierunku trasy (poziomego,
pionowego ) mogą one być układane "luzem" lub mocowane.
5.1.4. Przejścia przez ściany i stropy
a).Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany stropy itp. muszą być
chronione przed uszkodzeniami.
b).Przejścia wymienione wyŜej naleŜy wykonywać w przepustach rurowych.
c).Obwody instalacji elektrycznych przechodzących przez podłogi muszą być chronione do
wysokości bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym moŜna
stosować rury stalowe, z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka itp.
d).W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podłoŜy (korytka, drabinki) przejścia te
muszą być dostosowane do wymiarów podłoŜy. Zaleca się, aby w takich przypadkach otwory do
przejść były wykonywane przy robotach
budowlanych. Do podłoŜy tych moŜna mocować sprzęt i osprzęt, zawsze jednak zgodnie z pkt.
5.2.5.
5.1.5. MontaŜ sprzętu i osprzętu
a).Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający
mocne i bezpieczne jego osadzenie.
b).Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą słuŜyć konstrukcje wsporcze przykręcane do podłoŜa
za pomocą kołków i śrub rozporowych.
5.1.6. Łączenie przewodów
a).W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy wykonywać w
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.
b).W przypadku gdy odbiorniki elektrycznych mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz
przewody, sposób przyłączenia naleŜy uzgodnić z projektantem.
c).Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe
napręŜenia.
d).Do danego zacisku naleŜy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany.
e).W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki

metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umoŜliwiający przepływ prądu.
f).Długość odizolowanej Ŝyły powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.
g).Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń
mechanicznych.
5.1.7. Podejścia do odbiorników
a).Podejścia instalacji elektrycznej do odbiorników naleŜy wykonać w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.
b).Podejścia od przewodów ułoŜonych w podłodze naleŜy wykonywać w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnią podłogi. Rury muszą spełniać odpowiednie warunki
wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego
odbiornika.
c).Podejścia zwieszakowe stosować dla odbiorników zasilanych od góry. Podejścia
zwieszakowe naleŜy wykonać jako sztywne lub elastyczne, w zaleŜności od warunków
technologicznych.
d).Do odbiorników zamocowanych na ścianach podejścia naleŜy wykonać przewodami
ułoŜonymi na tych ścianach.
5.1.8. Instalowanie pojedynczych aparatów i odbiorników.
a).Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie.
- aparaty i odbiorniki naleŜy mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji
montaŜowej wytwórcy .
- oprócz wymagań z pkt. a naleŜy przestrzegać następujących warunków:
- jeŜeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, naleŜy ją uprzednio umocować
zgodnie z projektem,
- odbiornik lub aparat naleŜy mocować śrubami lub wkrętami do kołków rozporowych
- śruby naleŜy umieszczać we wszystkich otworach maszyny lub aparatu słuŜących do
mocowania,
- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moŜe przekraczać5º, jeŜeli
instrukcja wytwórcy nie podaje inaczej,
- oś napędu ręcznego aparatu powinna znajdować się na wysokości umoŜliwiającej wygodne i
bezpieczne przestawienie napędu z poziomu obsługi; zaleca się aby krańcowe połoŜenia
napędu znajdowały się na wysokości od 0,5 do 1,5 m,
- jeŜeli przed montaŜem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezpośrednio na podłoŜu,
warstwa wykończeniowa nie została połoŜona, naleŜy w otwory słuŜące do umieszczania
kotew włoŜyć kołki wystające o kilka centymetrów ponad przewidywany poziom warstwy
wykończeniowej, a urządzenia mocować po stwardnieniu warstwy wykończeniowej i wyjęciu
kołków.
b).Wprowadzanie przewodów do odbiorników i aparatów stałych
- zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części
przewodu, które po połączeniu będą niedostępne
- w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik
jest wyposaŜony w dławik, naleŜy uszczelnić przewód jak dla instalacji w wykonaniu szczelnym
- przewody odbiorników stałych nie powinny przenosić napręŜeń, a przewód ochronny powinien
mieć większy nadmiar długości niŜ przewody robocze
c).Łączniki naleŜy mocować zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 9.1 i 9.2. wg PN - 71/E 06150 oraz instrukcją montaŜową wytwórcy.
d).Łączniki naleŜy montować na wysokości umoŜliwiającej:
- bezpieczne sterowanie napędem ręcznym,
- bezpieczny dostęp do aparatu,
- obserwację oraz obsługę elementów sygnalizujących stan łącznika, jeŜeli to jest wymagane
e).Przyłączanie do zacisków łącznika (przełącznika, sterownika) naleŜy wykonać zgodnie
ze schematem połączeń. W łącznikach jednoprzerwowych przewody zasilające naleŜy
przyłączyć od strony zacisków nieruchomych.
f).Łączniki krzywkowe :

- połoŜenie dźwigni łącznika naleŜy wyregulować w ten sposób, aby łączył on obwód
elektryczny zgodnie z programem,
- rolka dźwigni powinna obracać się swobodnie; w razie potrzeby naleŜy pokryć ją smarem
- przy montaŜu wyłącznika naleŜy załoŜyć uszczelki i dokręcić pokrywę obudowy.
5.1.9. Przyłączanie odbiorników
a). Miejsca połączeń Ŝył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i
korozją.
b). Przyłączenia sztywne wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi. Wykonać je dla odbiorników stałych,
przymocowanych do podłoŜa i nie ulegających Ŝadnym przesunięciom.
c). Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji np. przez załoŜenie tulejek izolacyjnych.
d). W miejscach naraŜonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do
odbiorników muszą być chronione.
e). śyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej do
prawidłowego połączenia z zaciskiem. Nie naleŜy pozostawiać nadmiaru długości gołej Ŝyły
przed lub za zaciskiem.
f). Długość Ŝył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umoŜliwiać przyłączenie ich
do dowolnego zacisku.
7. Końce Ŝył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych, naleŜy izolować i
unieruchomić.
g). Na Ŝyły naleŜy załoŜyć oznaczniki wykonane z materiału izolacyjnego; na oznacznikach
umieścić symbole Ŝył zgodnie ze schematem. Oznaczniki nakładać na lekki wcisk, aby nie
mogły zsunąć się lub spaść pod własnym cięŜarem.
5.1.10.Ochrona przeciwporaŜeniowa
a). Przewody sieci ochronnej i uziemiające przyłączone do stałych urządzeń elektrycznych lub
nieruchomych przedmiotów metalowych naleŜy układać w sposób stały.
b). Układanie i łączenie izolowanych przewodów wieloŜyłowych, w których jedna z Ŝył spełnia
funkcje przewodu ochronnego, naleŜy wykonać wg. wymagań podanych w pkt. 1.6. a ponadto
- połączenia śrubowe naleŜy wykonać śrubami o średnicy co najmniej 10 mm ze stali odpornej
na korozję lub odpowiednio przed nią zabezpieczonych,
- połączenia śrubowe naleŜy wykonać w taki sposób, aby ponad nakrętkę wystawały co
najmniej dwa zwoje gwintu śruby; nakrętkę naleŜy odpowiednio mocno dokręcić i zabezpieczyć
podkładką spręŜystą przed samoczynnym rozluźnieniem,
- powierzchnie stykowe połączeń śrubowych naleŜy przed dokręceniem oczyścić
i pokryć wazeliną bezkwasową.
c). Zaciski ochronne naleŜy wykonać następująco:
- zacisk ochronny powinien być na stałe przymocowany do chronionych urządzeń i maszyn
elektrycznych bądź innych przedmiotów objętych dodatkową ochroną przeciwporaŜeniową,
- zacisk ochronny powinien być trwale oznaczony oraz róŜnić się barwą kontrastującą z barwą
urządzenia, do którego jest przymocowany,
- zaciski ochronne powinny spełniać wymagania podane w pkt. 2.
d). Oznakowania barwne naleŜy wykonywać wg "PN - 81/E - 05023 Urządzenia
elektroenergetyczne. Oznaczenie barwami przewodów gołych oraz izolacji Ŝył ochronnych i
zerowych w przewodach i kablach." w następujący sposób:
- przewód neutralny oraz przewód uziemiający uziemienia roboczego – oznakować barwą
jasnoniebieską
- przewody ochronne – oznakować kombinacją barwy zielonej i Ŝółtej. Oznakowanie to
realizować przez naniesienie przylegających do siebie zielonoŜółtych pasków o szerokości od
15 do 100 mm kaŜdy. Izolacja Ŝył powinna być zabarwiona tak, aby na końcach przewodu na
długości 15 mm jedna z barw pokrywała co najmniej 30%, lecz nie więcej niŜ 0% powierzchni, a

druga pokrywała pozostałą część powierzchni przewodu,
- kombinacja barw zielonej i Ŝółtej nie moŜe być stosowana do innych celów poza wyróŜnianiem
przewodu pełniącego funkcję przewodu ochronnego,
- dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoŜności
zabarwienia przewodów.
e). MontaŜ urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej
- Wszystkie stałe urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej naleŜy
umocować i przyłączyć na stałe. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej naleŜy
umocować za pomocą śrub lub wkrętów do tablic rozdzielczych lub płyt montaŜowych.
- Przyłączenia przewodów ochronnych i roboczych do właściwych obwodów aparatów
dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej naleŜy wykonać wyłącznie poprzez zaciski
łączeniowe tych aparatów.
- Przewody ochronne w sieci, w której zastosowano wyłączniki przeciwporaŜeniowe róŜnicowoprądowe, naleŜy izolować jak przewody robocze. Przewodów roboczych niewolno uziemiać za
wyłącznikiem ani łączyć z przewodem ochronnym za lub przed wyłącznikiem.
- Gniazda wtyczkowe instalacji na napięcie obniŜone ochronne powinny się róŜnić od gniazd
wtyczkowych na nie obniŜone napięcie robocze tak, aby wtyczki przyrządów ruchomych na
napięcie obniŜone nie pasowały do gniazd na napięcie nie obniŜone.
f). Próby montaŜowe
- Po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporaŜeniowej powinna być
przeprowadzona próba montaŜowa, tj.: oględziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony
przeciwporaŜeniowej wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład,
Pomiary rezystancji uziemień,
- Na podstawie oględzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej naleŜy
sprawdzić, czy została ona wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną i niniejszymi
wymaganiami. W szczególności naleŜy sprawdzić:
- prawidłowość połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych,
- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodów ochronnych oraz jakość wykonanych połączeń i
przyłączeń,
oznakowanie barwne przewodów ochronnych,
- prawidłowość mocowań urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej oraz
ich połączeń z instalacją.
5.1.12.Próby montaŜowe
1. Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montaŜowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych badań i pomiarów (prac regulacyjno
- pomiarowych ) i próbnym uruchomieniem ("bieg luzem") poszczególnych przewodów,
instalacji, urządzeń, maszyn itp. Zakres prób montaŜowych naleŜy uzgodnić z Inwestorem.
2. Wyniki prób montaŜowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robót (budowy); stanowią one m.in.
podstawę odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac
rozruchowych.
3. Zakres podstawowych prób montaŜowych obejmuje:
a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, który naleŜy wykonać dla kaŜdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania; pomiarów naleŜy dokonać induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji
mierzona między badaną fazą, a pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub
uziemiającym nie moŜe być mniejsza od :
- 0,25 M dla instalacji 220 V,
- 0,50 M dla instalacji 380 V,
b) pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, grzejników itp. mierzona
induktorem 500 V nie moŜe być mniejsza od 1 M ,
c) pomiary obwodów ochrony przeciwporaŜeniowej oraz sprawdzenie działania
4. Z prób montaŜowych naleŜy sporządzić protokół.
5. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montaŜowymi

naleŜy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy:
- punkty świetlne są załączane zgodnie z załoŜonym programem,
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków,
6. Pomiar instalacji odgromowej - rezystancja uziomu nie powinna być wyŜsza niŜ10Ω
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami. Sprawdzeniu i kontroli w
czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlega:
- zgodność wykonania robót z dokumentacja projektową,
- właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd załączanie punktów
świetlnych zgodnie z załoŜonym programem, wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia,
izolacji, pomiarów natęŜenia oświetlenia w pomieszczeniach, pomiarów skuteczności
ochrony przeciwporaŜeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót.
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu bada na budowie w celu
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z
Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST.
Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o
rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu
kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru
przez Inspektora i UŜytkownika.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót. Wykonawca powinien uzyskać od Producentów atesty
stosowanych materiałów.
6.3. Badania po wykonaniu robót
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie
wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor moŜe wyrazić zgodę na
niewykonywanie badań po zakończeniu robót.
6.4. Kontrola robót zanikających
Odbiorowi częściowemu podlegają instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem oraz inne
fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia. Usterki wykryte
powinny by wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu naleŜy traktować jako stwierdzenie
naleŜytego stanu elementów i prawidłowego montaŜu.
6.5. Kontrola prawidłowości wykonania instalacji
Wszystkie instalacje muszą być wykonane zgodnie z normą PN-IEC 60364.
Prawidłowość wykonania robót instalacji elektrycznych naleŜy potwierdzić sprawdzeniami
odbiorczymi zgodnie z norm PNIEC-60364-1:2000
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru robót dokonać w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne dodatkowe
ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Jednostkami obmiarowymi są: kpl., m, szt., pomiar
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

8.1. Rodzaje odbiorów
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór ostateczny
- odbiór pogwarancyjny
8.3.W trakcie wykonywania instalacji oświetlenia zewnętrznego zasilanej linią napowietrzną
sprawdzeniu podlega prawidłowość:
- odwierty w zakresie zgodności przyjętej w dokumentacji głębokości dna
- ustawienia słupów
- montaŜu przewodów ochronnych
- ocena wielkości zwisów
Przed przekazaniem do eksploatacji naleŜy wykonać następujące badania
- sprawdzenie przewodów, osprzętu, słupów, wysięgników i opraw na zgodność z normami i
certyfikatami
- sprawdzenie prawidłowości ochrony przeciwporaŜeniowej (przekrój i rodzaj przewodów,
sposób łączenia)
- sprawdzenie ciągłości Ŝył przewodów instalacji zasilającej oraz instalacji przeciwporaŜeniowej
- pomiar rezystancji uziomów roboczych i ochronnych
Przy przekazywaniu do eksploatacji instalacji oświetlenia zewnętrznego odbierający roboty
otrzymuje następujące dokumenty:
- dokumentację powykonawczą- na mapie inwentaryzacji oznaczone słupy oświetleniowe
(dodatkowo niezbędna oryginalna mapa inwentaryzacji - szt. 2)
- protokoły badań i pomiarów elektrycznych
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji
- skompletowane atesty, certyfikaty lub klauzule zgodności z PN na wbudowane materiały oraz i
inne dokumenty Ŝądane przez zamawiającego (np. karty gwarancyjne).
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontaŜowych.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podane są w projekcie umowy
Płatność naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg rozdz. 7.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe
2. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona
przeciwporaŜeniowa
3. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona
przed skutkami oddziaływania cieplnego
4. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona
przed prądem przetęŜeniowym
5. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona
przed obniŜeniem napięcia
6. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie
izolacyjne i łączenie
7. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie

środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - środki ochrony
przed
poraŜeniem prądem elektrycznym
8. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona
przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i
uszkodzeniami przy uziemieniach w sieciach wysokiego napięcia
9. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona
przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
10. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie
środków ochrony

