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WYMAGANIA OGÓLNE
1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót – „Remont pomieszczeń socjalnych, szatni i warsztatu MHL w Nowym Targu”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi .
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w opracowaniu jest mowa o:
obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a)budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b)budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c)obiekt małej architektury;
budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz osiada fundamenty i dach.
budynku użyteczności publicznej - rozumie się przez to budynek przeznaczony dla administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego,
nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii,
usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub
wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do
wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek
biurowy i socjalny,
budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.
urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania
robót budowlanych.
pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych
i końcowych,
w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu -także dziennik montażu.
dokumentacji powykonawczej - nałoży przez to rozumieć dokumentację budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w
rozdziale 8.
wyrobie budowlanym - należy 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
użytkową.
organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie
z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. poz. 42 z późniejszymi zmianami).
dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
rejestrze obmiarów - należy prze/ to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w
formie u\ liczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.
przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.
części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i
przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację.
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji
technicznych.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia
i dokumenty, zgodnie ze szczegółowymi warunkami umowy i przepisami szczegółowymi zawartymi
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r . uwzględniającymi podział na
dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego.
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy,
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy
tak. jakby zawarte byty w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru.
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją
projektową i Specyfikacją techniczną.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej będą
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z
dokumentacją projektową lub Specyfikacją techniczną i mają wpływ na niezadowalającą
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wszystkie zamiany materiałów muszą być każdorazowo uzgadniane przez Wykonawcę
Inspektorem Nadzoru i Projektantem

z

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się. że jest
włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie.
Uznaje się. że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.9.Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U.z dn. 19.03.2003 r. Nr47, poz. 401).
2. MATERIAŁY
2.1.
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych.

2.2.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem przez Zamawiającego i
niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą użyte do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem
nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli Specyfikacja przetargowa , dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidują
możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei Projektanta o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany
i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Projektanta
i Inspektora
nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt,
który zapewni odpowiednią jakość wykonywanych prac. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie
i gotowości do
pracy.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z polskimi normami .
Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z projektem organizacji robót oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakości
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone
w Szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z
umową.
6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1.posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98).
2.posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej
3.znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikacje techniczne, każda
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do końca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo
Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
8. ODBIÓR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym
odbiorom:
a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b)odbiorowi częściowemu,
c)odbiorowi ostatecznemu (końcowemu).
d)odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.

Odbiór ostateczny (końcowy)

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego
w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie . przedłożonych dokumentów i ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną.
.
8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
8.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad.
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.2. „Odbiór ostateczny robót".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
Ustalenia ogólne
Podstawą płatności są zapisy w zawartej umowie.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
STB 01.00
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

STB 01.00 INFORMACJE PODSTAWOWE
1. WSTĘP
Przedmiotem specyfikacji technicznej budowlanej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót.
2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikację techniczną (ST) należy stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie
z Prawem zamówień publicznych i realizacji oraz rozliczania robót w zamówieniach publicznych.
3. STRONA ZAMAWIAJĄCA :
Gmina Miasto Nowy Targ - Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu; 34-400 Nowy Targ
ul.Krzywa 1
4. TYTUŁ PROJEKTU :

Remont pomieszczeń socjalnych, szatni i warsztatu MHL w Nowym Targu
5. ZAKRES REALIZACJI :
Realizacja obejmuje prace rozbiórkowe, wymianę stolarki drzwiowej, rozbiórka okładzin ściennych i posadzek.
Roboty wykończeniowe, instalacyjne.
6. LOKALIZACJA CJI :

Miejska Hala Lodowa ul. Parkowa 14 34-400 Nowy Targ

STB 01.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych
zgodnie z dokumentacją techniczną.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robót objętych ST

W zakres robót wchodzi wykonanie:
a) rozebranie okładzin ściennych
b) rozebranie posadzek
c) demontaż stolarki drzwiowej
d) wywiezienie gruzu z rozbiórki na wysypisko z kosztami wysypiska
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy rozumieć wszystkie prace
budowlane związane z wykonaniem zabezpieczeń zgodnie z ustaleniami projektowymi
b) wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane
a) procedura - dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto" procedura może być zastąpiona
przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
b) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące
przedmiot i wymagania jakościowe wykonania robót
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.
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demontażowych należy przestrzegać ogólnych przepisów bhp, p-poż
, wiedzy i sztuki budowlanej..
2. MATERIAŁY - OGÓLNE WYMAGANIA
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Materiały rozbiórkowe zostaną wywiezione poza teren budowy przez Wykonawcę.
2.2 Zakres asortymentowy
Zakres asortymentowy materiałów rozbiórkowych będzie możliwy do jednoznacznego określenia w trakcie
realizacji prac.
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne"
3.2 Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego, umożliwiającego bezpieczne i sprawne wykonywanie robót
rozbiórkowych.
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne"
4.2 Transport materiałów demontażowych i rozbiórkowych
Transport materiałów rozbiórkowych należy wykonać zgodnie z wymogami przepisów transportu drogowego i
bezpieczeństwa ładunku. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały demontażowe przed
niekontrolowanym wysypywaniem i utratą.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne" Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Zakres prac powinien być każdorazowo uzgadniany z
Inspektorem nadzoru, a ich jakość odbierana przy udziale autorów dokumentacji projektowej.
5.2 Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy sprawdzić :
a) prawidłowość zastosowanych w dokumentacji projektowej rozwiązań rozbiórkowych
5.3 Warunki wykonywania robót
W warunkach technicznych wykonania robót rozbiórkowych Wykonawca jest zobowiązany w
szczególności do przestrzegania niżej wymienionych wymogów :
a) wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz przepisami BHP i
P-poż
b) zakazu prowadzenia prac rozbiórkowych o zmroku
c) zabezpieczenie pracowników zatrudnionych przy rozbiórce w sprzęt ochrony osobistej, a przy pracach
na wysokości w szelki bezpieczeństwa
d) organizowania przerw w pracy w tej samej porze dla wszystkich pracowników
e) nie wykorzystywania ciągów komunikacyjnych do składowania materiałów rozbiórkowych
f) przemieszczania materiałów rozbiórkowych jedynie po wytyczonych trasach
g) bieżącego kontrolowania przez kierownika robót nośności elementów konstrukcyjnych
h) z uwagi na możliwość przeciążenia elementów konstrukcyjnych, bezpośredniego
usuwania po rozbiórce materiału rozbiórkowego, bez gromadzenia go
i) prowadzenia robót rozbiórkowych wyłącznie w uzgodnionym z Inspektorem nadzoru obszarze
j) w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie należy przed podjęciem czynności
demontażowych ustalić z Inwestorem tryb i możliwość rozbiórki
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne".
6.2 Badania w czasie wykonywania robót
Ze względu na szczególny charakter robót rozbiórkowych wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego
przestrzegania postanowień i zaleceń Inspektora nadzoru i autorów dokumentacji projektowej. Zakres robót
rozbiórkowych należy na bieżąco sprawdzać z założeniami technologicznymi wykonania prac renowacyjnych.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót" pozycjami katalogowymi.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować w
wycenie robót podstawowych
7.3 Wielkości obmiarowe
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej .

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"
8.2 Odbiór robót zanikających
W trakcie realizacji prac rozbiórkowych i demontażowych należy zwrócić szczególną uwagę na kolejność
technologiczną wykonywania prac. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego informowania Inspektora
nadzoru o stwierdzeniu w trakcie rozbiórki zaistnienia elementów zanikających.
8.3 Uznanie robót za poprawne
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu w szczególności podlega :
a) zgodność z dokumentacją techniczną
b) rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych
c) prawidłowość wykonania
8.4 Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegają następującym odbiorom :
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne)
b) odbiorowi częściowemu technicznemu
c) odbiorowi końcowemu
8.5 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu
Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym
procesie realizacji ulegną zmianie.
Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak , niż w
ciągu 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót zanikających ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , dokumentacja projektową i uprzednimi
ustaleniami.
8.6 Odbiór częściowy techniczny
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego technicznego
robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
8.7 Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według
wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w
szczególności :

a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów
d) ustalenia technologiczne
e) protokoły odbiorów robót zanikających i protokoły odbiorów częściowych technicznych
f) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne przepisy bhp i p-poż
Wytyczne technologiczne producenta materiałów i środków zabezpieczających i renowacyjnych

STB 01.02 PODŁOGI Z PŁYTEK
1.

WST EP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
podłogi i cokolików z płytek ceramicznych
1.2
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3
Zakres robót objętych ST
podłogi i cokoliki z płytek gresowych
1.4
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu posadzki cementowej należy rozumieć wszystkie prace
budowlane związane z wykonaniem podłóg z płytek gresowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,procedura - dokument
zapewniający jakość, jak. kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych podłóg z płytek gresowych
1.5
Ogólne wymagania dotyczące robót
Przy wykonaniu podłogi z płytek gresowych należy przestrzegać zasad podanych PN-63/B-10145
Posadzki z płytek Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 Płytki
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z okumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00 ,
Wymagaj ogólne' pkt.1.5

2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST
00.00.00 ,Wymagania ogólne, pkt 2
2.2.zaprawa klejowa
2.3.zaprawa fugowa
2.3.płytki gresowe
2.4.profile wykończeniowe do okładzin ceramicznych aluminiowe
2.5.Płytki gresowe i akcesoria muszą być dostarczone w najwyższej kategorii jakości producenta.
3. SPRZĘT
3.1, Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 ,"Wymagania ogólne" pkt.3
3.2 Sprzęt do wykonania podłóg z płytek gresowych.
W wykonawca przystępujący do układania podłogi z płytek gresowych powinien wykazać się
możliwością korzystania, elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego
4. TRANSPORT
4..1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 ,"Wymagania ogólne" pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych. suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
4.3. Transport materiałów należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogólne. pkt.5
5.2.Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego
Przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru posadzki betonowej
5.3. Przy wykonywaniu podłogi z płytek gresowych należy przestrzegać zasad podanych PN-63/B10145 Posadzki płytek Wymagania i badania przy odbiorze
5.3.1 Przygotowanie podłoża:
5.3.2. Wykonanie podłogi z płytek gresowych
- sprawdzenie podłoży
- ułożenie płytek na klej
- ułożenie cokołów na klej
- spoinowanie płytek
- oczyszczenie płytek
Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na płaszczyznach poziomych pomieszczeń mokrych oraz
w pomieszczeniach bez spadków podłogi.
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy
sprawdzić spadki do elementów odwadniających, min. 1.5%
Podłoże pod płytki (zaprawa uszczelniająca) powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie

powinna być zgodne z PN/B-10107 ub DIN 18156 nie mniejsza niż 0.5MPa.
Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.
Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar
większy niż połowa płytki. Okładziny ceramiczne układać na wodoodpornej zaprawie klejowej
Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc.
Styki (krawędzie) podłoga/ściana spoinować fugą silikonową. Szczelinę przed ułożeniem ww. fug
brzegi płytek zagruntować podkładem do fug silikonowych. Całość powierzchni spoinować fugą
mineralną. Szerokość fug - 5mm.
Na krawędziach zewnętrznych murków stosować profil narożny PVC. Profil powinien być dobrany do
grubości płytki tak aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne
systemowe. Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonywane w
jednym cyklu technologicznym przez jednego podwykonawcę.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 . Wymagania ogólne . pkt 6 oraz
PN-63/B-10145 Posadzka z płytek Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 Płytki gres
6.2.Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań podłogi z płytek gresowych powinien być zgodny Instrukcji
wykonania podłóg z płytek gresowych .
W szczególności powinny być oceniane: właściwości techniczne zastosowanych płytek
6.2.2. Warunki badań materiałów na podłogi gresowe i innych materiałów powinny być wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00 . „Wymagania ogólne" pkt.7
7.2.Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnię podłogi z płytek gresowych oblicza się w metrach kwadratowych wykonanej podłogi
oraz cokołów w metrach bieżących.
7.3 Wielkości obmiarowe podłogi z płytek gresowych i cokołów z płytek określa się na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 0gółne.zasady, odbioru robót podano ST 00.00.00 - Wymagania ogólne . pkt.8 oraz
PN-63/B-10145 Posadzka z płytek Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 Płytki gres
8.2.Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.
8.3.Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt.6 ST dały pozytywne wyniki.
8.4.Wymagania przy odbiorze określa norma PN-63/B-10145 Posadzka z płytek Wymagania i
badania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:
a.
zgodność z dokumentacją techniczną,
b.
rodzaj zastosowanych materiałów,
c. przygotowanie podłoża,
d. wygląd zewnętrzny
e. prawidłowość ukształtowania powierzchni
f. sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem

g. sprawdzenie prawidłowości wykonania styków
h. sprawdzenie wykończenia posadzki
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.0gólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano ST 00.00.00" Wymagania ogólne pkt 9
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-63/B-10145 Posadzka z płytek Wymagania i badania przy odbiorze
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie PN-EN 176 Płytki gres
nieszkliwione
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów.

STB 01.03. OKŁADZINY CERAMICZNE - WEWNĘTRZNE
1. WST EP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
okładzin ścian z płytek ceramicznych.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
okładziny ścienne z płytek ceramicznych
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin ściennych z płytek ceramicznych należy rozumieć
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin ceramicznych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniający jakość, jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych okładzin ściennych z płytek ceramicznych
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Przy wykonywaniu okładzin ściennych z płytek ceramicznych należy przestrzegać zasad podanych w
PN-75/B10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w SR 00.00.00. „Wymagania
ogólne"
pkt.1.5

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00.
„Wymagania ogólne" pkt 2

-

2.2.zaprawa klejowa
2.3zaprawa fugowa
2.4płytki ceramiczne owym. 20x20 powinny odpowiadać wymogom określonym w normie
PN-74/B-12031 Płytki ceramiczne i akcesoria muszą być dostarczone w najwyższej kategorii jakości
producenta.
3 SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST --.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.3
3.2.Sprzęt do wykonania okładzin ściennych
Wykonawca przystępujący do okładania ścian płytkami, powinien wykazać się możliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego
4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 /'Wymagania ogólne" pkt.4
4.2.Pakowanie i magazynowanie materiałów
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
4.3. Transport materiałów należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 ,"Wymagania ogólne" pkt.5
5.2.Warunki przystąpienia do robót
-

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego
- Przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru podłoża
nośność, stabilność, czystość, równość i nie nasiąkliwość

5.3.Wykonywaniu okładzin z płytek - należy przestrzegać zasad podanych PN-75/B-10121 Okładziny
z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze
5.3.1 Przygotowanie podłoża:
podłoże powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Wykonanie okładzin ściennych z płytek
- sprawdzenie podłoży
- ułożenie płytek na klej
- spoinowanie płytek
- oczyszczenie płytek

Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy sprawdzić jakość podłoża zarówno
pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii ścian.
Dla ścian w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić jakość wykonania izolacji wg póz.
„uszczelnienia podłoży pod okładziny ceramiczne". Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy
osadzenia elementów armatury i uzbrojenia.
Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar
większy niż polowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii
lub
w równych odstępach) ze spoinami podłogowymi. Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych
układać na wodoodpornej zaprawie klejowej. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych
miejsc.
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożne i
wykończeniowe PVC.
Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W
narożnikach stosować elementy narożne systemowe.
Spoiny na styku ściana/ściana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinować fugą silikonową. W
pomieszczeniach natrysków spoinować po zagruntowaniu podkładem do fug silikonowych. Całość
powierzchni spoinować fugą mineralną, szer. fugi 3mm. .
Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonywane w jednym cyklu
technologicznym przez jednego podwykonawcę.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. podano ST 00.00.00. „„Wymagania ogólne" pkt.6 oraz
PN-75fB-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania I badania przy odbiorze
6.2.Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań okładzin ściennych z płytek ceramicznych powinien być PN75/B-1012 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania I badania przy odbiorze
W szczególności powinna być oceniana:
gładkość i lśniąca powierzchnia lica
nasiąkliwość płytek nie powinna być większa niż 14%
6.2.2. Warunki badań materiałów na okładziny ścienne i innych materiałów powinny być wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.. Ogólne zasady obmiaru robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.7
7.2 Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie okładzin ściennych z płytek ceramicznych oblicza się w metrach kwadratowych
wykonanej okładziny
7.3 Wielkości obmiarowe okładzin ściennych z płytek ceramicznych określa się na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.8
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
8.3.Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową. ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały
pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze określa oraz PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych
ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:
a.
zgodność z dokumentacją techniczną,
b.
rodzaj zastosowanych materiałów,
c.
przygotowanie podłoża,
d.
należyte przyleganie do podkładu
e.
prawidłowość przebiegu spoin
f.
prawidłowość ukształtowania powierzchni
g.
wizualna szerokością styków i prawidłowości ich wykonania
h.
jednolitość barw płytek
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano ST 00.00.00" Wymagania ogólne" pkt.9
9.2.Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 159 Płytki ceramiczne ścienne
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie
Warunki techniczne wykonania I odbioru robót budowlano - montażowych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów.

STB 01.04. Tynkowanie
WSTĘP
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót
związanych z wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin – licowanie ścian płytkami ceramicznymi
w pomieszczeniach suchych i mokrych (sanitarnych). Wg projektu budowlanego należy wykonać nw.
tynki:
 w pomieszczeniach użytkowych wykonać tynki cementowo - wapienne kategorii III gipsowane,
MATERIAŁ
Tynk cementowo – wapienny kategorii III.
- tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwykłym cementowo
– wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii III –
dwuwarstwowy, zatarty na gładko (obrzutka, narzut) o grubości do 18 mm na istniejącym podłożu,
marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę, stosowany w miejscach gdzie ściany
nie są pokryte glazurą (powyżej glazury) oraz na sufity.
Tynk cementowo – wapienny kategorii II.
- tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwykły cementowo – wapienny, mieszanina
piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii II – dwuwarstwowy, zatarty na ostro
(obrzutka, narzut) na istniejącym podłożu, marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na
obrzutkę, stosowany pod glazurę.
TECHNOLOGIA WYKONANIA
Tynki cementowo – wapienne.
We wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych i usługowych wykonać tynki wewnętrzne gładkie
cementowo – wapienne kategorii III tradycyjne, dwuwarstwowe, gładkie. Tynki te wykonać na

ścianach i sufitach. Należy wyrównać podłoże i na przygotowanym podłożu można przystąpić do robót
tynkarskich. Tynki można wykonywać poprzez nanoszenie na podłoże zaprawy tynkarskiej ręcznie lub
mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposób, że wykonujemy warstwę dolną
obrzutkę mającą na celu stworzenie przyczepności tynku do podłoża. Rodzaj obrzutki zależy od
rodzaju podłoża, a marka zaprawy na obrzutkę powinna być wyższa niż narzut. Na warstwie obrzutki
wykonujemy narzut wierzchni po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Na narzut
należy stosować zaprawę cementowo – wapienną. Zaprawa powinna mieć konsystencję
odpowiadającą 7 – 10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Na rzut można wykonywać bez pasów lub
listew, ściągając go pacą, a następnie zacierając packą drewnianą. Grubość narzutu powinna wynosić
od 8 – 15 mm. Narzut powinien być wyrównany i zatarty na gładko. Gładką fakturę tynków
uzyskujemy przez zatarcie powierzchni świeżego tynku twardą packą i usunięcie nadmiaru spoiwa za
pomocą pędzla. Przy wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną recepturę
zaprawy i każdorazowo sprawdzać partię składników do zaprawy, szczególnie ich wilgotność.
ODBIÓR ROBÓT
Odbiór materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów
odniesienia.
Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu):
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych, odbiór
międzyfazowy powinien obejmować:


sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, równości i
stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynków,
 sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia krawędzi
od linii prostej,
- dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty
kontrolnej 2 metrowej,
- dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na długości łaty kontrolnej 2 m,
 sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego
- dla tynku kategorii III nie większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm powyżej 3,5 m wysokości,
- dla tynku kategorii II nie większe niż 3 mm na 1 m,
 sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego
- dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm na 1 m i nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.),
- dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi,
 sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności, itp.,
 sprawdzenie przygotowania podłoża pod płytki ceramiczne,
 sprawdzenie wykonania gotowej glazury w tym,: prawidłowości przylegania płytek do podkładu,
prawidłowości przebiegu spoin, prawidłowości ukształtowania powierzchni, wizualna ocena
szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, jednolitości barwy płytek i spoin,
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy
sporządzić protokół .
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót tynkarskich i wykonania glazury obejmuje:

-

sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją
itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów
odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,
- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru
materiałów,
- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,
- sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw technologicznych należy
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów
międzyfazowych,
- sprawdzenia prawidłowości wykonania tynków i glazury należy dokonać po uzyskaniu przez
fasadę pełnych właściwości techniczno-użytkowych.
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy
sporządzić protokół .
NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych)
1. PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej,
nieszkliwione.
2. PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco.
3. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego stosowania.
4. PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa.

STB-01.05 Instalowanie drzwi i podobnych elementów
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są
drzwi aluminiowe zewnętrzne profil ciepły. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe
składowanie i wbudowanie .
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie
środki transportu. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i
innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę.

Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i
zwartość ładunku. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
względem formalnym jak i rzeczowym.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU STOLARKI
Zalecenia ogólne
- Wykonawca powinien dokonać montażu drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją
wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta.
- Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w
normach.
- Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie zgodne z ich
przeznaczeniem.
Zakres robót przygotowawczych
Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan
powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica.
W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni
ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić.
Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić:
- na szerokości otworu 2÷6 cm
- na wysokości otworu 5÷9 cm
Zakres robót zasadniczych
- W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy
wstawić ślusarkę na podkładkach lub listwach.
- Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy
otwieraniu i zamykaniu.
- Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym.
- Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące:
a) na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa
elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża.
b) maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm.
c) dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby
zapobiec powstaniu odkształceń podczas zamykania.
d) na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb.
KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT KŁADZINOWYCH
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza
placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania:
 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną
 Sprawdzenie materiałów
 Sprawdzenie wypoziomowania stolarki
 Sprawdzenie trwałości połączeń

 Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć
Kontrole i badania laboratoryjne
a) Laboratoryjne badania nie obejmują tego zakresu robót
Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiałów i systemów technologicznych.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.00 „Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
powierzchnię poszczególnych rodzajów stolarki mierzy się w m²
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST- 0.00 „Wymagania ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
 Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe
 Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży
 Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach łączeń ze
ścianą
 Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2mm na 1m
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.
 Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.
 Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:
- 1 mm przy długości przekątnej do 1m
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m
 Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydłowych nie
powinny przekraczać 3 mm, a dwuskrzydłowych 6 mm.
 Po zamknięciu okna lub drzwi skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu
klamką wykazywać żadnych luzów.
 Otwarte skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny się same zamykać.
 Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a
ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie
daję się wyciągnąć, okno uznaje się za szczelne.
 Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia
na powierzchni okien, szyb, uszczelek i okuć
 W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę,
należy przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby gwarancja w
pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika
DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,
zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
2. normy
3. aprobaty techniczne

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najważniejsze normy:
1. PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.
3. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
4. PN-B-05000:1996Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport
5. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

STB 01.06. - Roboty malarskie
WSTĘP
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru robót
malarskich na obiekcie wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robót wymienionych powyżej.
Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót malarskich w obiekcie objętym przetargiem.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami
podanymi w ST -.00.00.00 „Wymagania ogólne” .
Powłoka malarska – warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed
wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę
wykończeniowo-dekoracyjną.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych
robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru.
MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST -00.00.00
„Wymagania ogólne”.
Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia w budownictwie.
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora Nadzoru.
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” .
Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+50C należy transportować zgodnie z
PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
Przy malowaniu temperatura nie powinna być niższa niż +80C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych.
Przygotowanie podłoży
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia należy naprawić przez uzupełnienie
ubytków szpachlą gipsową lub zaprawą cem-wap. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i
brudu. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i wypełnić zaprawą cem.-wap.
Gruntowanie – przed malowaniem farbami akrylowymi i lateksowymi
powierzchnie należy gruntować pokostem lub preparatami do gruntowania.
Wykonywanie powłok malarskich
Powłoki z farb akrylowych i lateksowych powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno matowy
wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam oraz
śladów pędzla.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”.
Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:
 sprawdzenie wyglądu powierzchni,
 sprawdzenie nasiąkliwości,
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
 sprawdzenie czystości.
Roboty malarskie
Badania powłok należy wykonać po ich zakończeniu nie wcześniej niż po 7-14 dni.
Przeprowadza się je przy temperaturze nie niższej od + 50C przy wilgotności powietrza
mniejszej niż 65 %.
Badania powinny obejmować:
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem.
Wyniki kontroli materiałów i wykonania robót malarskich powinny być wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża, farb
ustawieniem rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska. Ilość robót określa się na podstawie
dokumentacji projektowej.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom
państwowych norm. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1.
Odbiór robót malarskich polega na sprawdzeniu:
 wyglądu zewnętrznego powłok



odporności powłoki na wycieranie polegającym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni
szmatką kontrastowego koloru,
 odporności powłoki na zarysowanie
 przyczepności powłoki do podłoża polegającym na próbie poderwania ostrym narzędziem
powłoki od podłoża,
 odporności powłoki na zmywanie wodą.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania
ogólne” .
Płaci się za ustaloną ilość m2 robót malarskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
 dostarczenie i przygotowanie materiałów,
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
 zagruntowanie podłoża,
 przygotowanie farb,
 ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich,
 oczyszczenie stanowiska pracy.
PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.
Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie.
Instrukcje producentów.

STB 01.07. INSTALACJE WOD.KAN.
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót montażowych instalacji
wod.kan.
Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
1. Demontaż istniejących wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych
2.. Wykonanie nowych wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych
3. Wykonanie instalacji wewnętrznej sanitarnej
1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót
1. Ogólne wymagania podano w dokumentacji projektowej i częściowo specyfikacji ogólnej.
2. Całość prac związanych z wykonaniem instalacji wodno – kanalizacyjnej wykonać zgodnie Polskimi
Normami oraz wytycznymi zawartymi w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlano – Montażowych T. II Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz w opracowaniach COBRTI
INSTAL - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji wodociągowych zeszyt nr 7
1.3 Materiały
1. Materiały do wykonania instalacji wodno – kanalizacyjnej zostały wyszczególnione w dokumentacji
projektowej
2. Wszystkie elementy i materiały do budowy instalacji muszą spełniać wymagania techniczne COBRTI
INSTAL i odpowiadać Polskim Normom.
3. Zamiennie można stosować inne materiały (nie gorsze od wytypowanych), ale w uzgodnieniu z projektantem
danej branży.
1.4 Demontaże
1. Demontować rurociągi wodne zabudowane w pomieszczeniach

2. Demontować urządzenia sanitarne i rurociągi kanalizacyjne zabudowane w pomieszczeniach
3. Powstały złom i gruz należy wywieźć na wysypiska i składowiska
1.5 Montaż rurociągów wodnych z rur wielowarstwowych
1.6 Montaż rurociągów wodnych z rur stalowych
1. Całość prac związanych z wykonaniem rurociągów wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych T. II Instalacje sanitarne i przemysłowe
oraz w opracowaniach COBRTI INSTAL - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji wodnych
zeszyt nr 7
2. Rurociągi stalowe i wielowarstwowe prowadzić w bruzdach ściennych, na ścianach i pod stropem.
3. Rurociągi w bruzdach układać w rurze ochronnej karbowanej typu „peszel”
4. Podpory stałe i ruchome oraz podwieszenia rurociągów stalowych ocynkowanych montować do przegród
(ścian) lub stropów w minimalnych rozstawach podanych poniżej, lub gęściej jeżeli wymaga tego sytuacja.
5.. Podpory oraz podwieszenia rurociągów montować do przegród (ścian) lub stropów w minimalnych
rozstawach podanych poniżej, lub gęściej jeżeli wymaga tego sytuacja.
6. Sposób rozwiązania i rozmieszczenia podpór i podwieszeń powinien zapewniać:
- łatwy montaż przewodów
- zabezpieczenie przed powstaniem nadmiernych naprężeń i odkształceń
- zabezpieczenie przed stykaniem się z przegrodą budowlaną
- zabezpieczenie przed przenoszeniem drgań na konstrukcję budowlaną
7.. Rurociągi łączyć przez zgrzewanie i skręcanie
8. Rury instalacyjne przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych wypełnionych materiałem
plastycznym
1.6 Montaż armatury
1. Rodzaje armatury występującej w instalacji wodnej:
- odcinająca
- zaporowa
- pomiarowa
- czerpalna
2. Rodzaj, kształt, typ i producenta baterii ustalić z inwestorem bezpośrednio przed montażem
5. Połączeń armatury z instalacją:
- gwintowane
1.7 Próby szczelności instalacji wodociągowej
1. Próby szczelności instalacji wodociągowej wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych T. II Instalacje sanitarne i
przemysłowe, oraz normy PN-81/B-02650 jak również przepisami DT-UC-90/ZS/06
2. Próby szczelności wykonywać dla poszczególnych instalacji odrębnie (przy zaślepionych zaworach
końcowych)
3. Z poszczególnych prób szczelności sporządzić odrębne protokoły i załączyć do dokumentacji
1.8 Dezynfekcja rurociągów wodnych
Instalację rurową dezynfekować np. podchlorynem sodu przez 24 godz. Po przeprowadzenie badań
bakteriologicznych i pozytywnym wyniku można przystąpić do płukania. Z badań bakteriologicznych
sporządzić protokół i załączyć do dokumentacji powykonawczej
1.9 Płukanie instalacji wodociągowej
Instalację rurową płukać wodą z sieci wodociągowej przy całkowicie otwartych zaworach odcinających i
regulacyjnych. Warunkiem przystąpienia do operacji dezynfekcji i płukania jest pozytywny wynik prób
szczelności.
1.10 Izolacje termiczne rurociągów wodnych
1. Izolowanie rurociągów wodnych rozpocząć dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników z
przeprowadzonych prób szczelności oraz podpisaniu stosownego protokołu
2. Izolacje termiczne wykonać otulinami z pianki polietylenowej dla instalacji wody ciepłej i wody zimnej
3. Grubość izolacji zgodnie z załączoną poniżej tabelką dla parametrów wody
Średnica rurociągu ciepła woda zimna woda
ø 16 – 25 mm 20 mm 6 mm
ø 32 – 40 mm 30 mm 6 mm
ø 50 mm 40 mm 6 mm
4. Wykonanie i odbiór izolacji termicznych wg PN – 77/M – 34030 i PN – B – 02421; 2001

1.11 Kanalizacja sanitarna
1. Rurociągi kanalizacyjne wykonać z rur PCV łączonych kielichami na wcisk w zakresie średnic 50 ÷ 160 mm
2. Pionowe przewody prowadzić po ścianie , natomiast poziome po ścianach, pod stropem piwnicy oraz pod
posadzką z zachowaniem odpowiedniego spadku określonego w dokumentacji projektowej
3. Rury kanalizacyjne przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych PVC wypełnionych
materiałem plastycznym
112 Sanitariaty
1. Rodzaj, kolor i typ urządzeń sanitarnych do ustalenia z inwestorem bezpośrednio przed montażem
1.13 Próby szczelności kanalizacji sanitarnej i deszczowej
1. Kanały rurowe kanalizacji grawitacyjnej poddać wodnej próbie szczelności.
2. Próbę szczelności przeprowadzić ściśle wg opisu zawartego w projekcie technicznym
1.14 Roboty budowlane
1. Wszystkie roboty budowlane (rozkucia posadzki, przekucia ścian i stropów) należy wykonać ręcznie przy
użyciu elektronarzędzi.
2. Guz z budynku wynosić ręcznie w pojemnikach, lub usuwać przez okno przy zastosowaniu rękawa
budowlanego
1.15 Wywóz gruzu z placu budowy
1. Gruz na czas wykonywania robót składować w pryzmie, a po zakończeniu robót wywieźć na wysypisko.
2. Opłatę za transport i wysypisko oraz utylizację ponosi Wykonawca.
1.16 Sprzęt niezbędny do wykonania robót
Rodzaj sprzętu niezbędnego do wykonania robót pozostawia się do uznania wykonawcy
1.17 Zamiany materiałów i odstępstwa od wytycznych projektowych
Wszelkie zmiany materiałów wytypowanych w projekcie, jak również zmiany konstrukcyjne i technologiczne
mogą być wprowadzone tylko po uzgodnieniu z projektantem prowadzącym lub branżowym.
1.18 Odbiór techniczny końcowy
1. Odbiór techniczny końcowy może być przeprowadzony po spełnieniu następujących warunków:
- zakończeniu wszystkich prac montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji termicznych
- przeprowadzenie uruchomienia i wykonaniu pomiarów
- badania odbiorcze częściowe i międzyoperacyjne zakończone wynikami pozytywnymi
- dokonaniu ruchu próbnego
2. Przy odbiorze technicznym końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:
- dziennik budowy
- protokoły odbiorów częściowych i badań odbiorczych
- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom dozoru technicznego
- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów
1.19 Obmiary robót
1. Do obliczania należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania instalacji
wod. – kan.
2. Obmiar robót przewiduje się dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualnie ustalenia
dodatkowe wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.
3. Piśmiennictwo, powołane przepisy i normy związane:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229/01 poz. 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w
Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenia albo
służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na
znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem oraz podlegających obowiązkowi wystawienia przez
producenta deklaracji zgodności(Dz.U. nr 5/00 poz. 53)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. nr 79/03 poz. 714 )
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych Seria wydawnicza : Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, maj 2003 r.
PN – 77/M – 34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i badania

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze,
Wspólne wymagania przy odbiorze
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów, Postanowienia ogólne
PN – ISO 7-1; 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia
PN – ISO 228-1: 1665 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia
PN –C – 89207: 1997 Rury z tworzyw sztucznych, Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H; PP-B i PPR
PN – ISO 3633: 1991 Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, stosowane w
instalacjach kanalizacyjnych wewnątrz budynku. Wymagania.
PN – ISO 7671: 1991 Rury i łączniki z polipropylenu (PP) do łączenia przy użyciu elastomerowych
pierścieni uszczelniających stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wewnątrz
budynków.
PN – ISO 7675: 1991 Rury i łączniki z chlorowanego polichlorku winylu stosowane w instalacjach
kanalizacyjnych wewnątrz budynków. Wymagania.
PN – EN 1610: 2002 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych
PN – EN 1852 – 1: 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu
PN – 81/B – 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN – 92/B – 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN – B – 10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN – EN 124: 2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakością
PN – EN 476: 2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.
PN – EN 752 – 1: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

