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Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGÓLNE
dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) 1.
WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczy: "Remontu pomieszczeń policji sądowej
konwoju i zatrzymań oraz odtworzenie przewróconej ściany klatki schodowej
w piwnicach budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie ul. Kościuszki 14".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .
1.4. Określenia podstawowe
teren robót remontowych - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza robót remontowych,
wyrób budowlany - 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
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Kierownik 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,
materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z niniejszą specyfikacją techniczną
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli
granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych
polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy,
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ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegółowych specyfikacjach technicznych,
grupy, klasy, kategorie robót - 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 późn. zm.),
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i
praktykę 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 bieżącą kontrolę
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
również przy odbiorze gotowego obiektu,
istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów
interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane,
normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami
działania tych organizacji,
przedmiar robót - 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,
Wspólny Słownik Zamówień - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych, składa się ze słownika
głównego oraz słownika uzupełniającego, obowiązuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów
CPV do 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.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
przedmiarem robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren robót
remontowych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
1.5.2. Zgodność robót z przedmiarem robót i SST
Przedmiar robót, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
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kolejność ich ważności wymieniona we wzorze umowy.
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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.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z przedmiarem robót i SST.
Wielkości określone w przedmiarze robót i w SST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót remontowych w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania robót remontowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i
wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania.
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie robót
remontowych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy
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robotach remontowych.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu robót remontowych
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
3.

SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót remontowych. Sprzęt używany do
robót powinien odpowiadać pod względem typów i wskazaniom zawartym w SST.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w przedmiarze robót, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
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utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

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.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w przedmiarze robót, SST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót
remontowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu
robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, jeśli wymagać tego będzie
Inspektor nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w
dokumentach umowy, przedmiarze robót i w SST, a także w normach i wytycznych.
5.3 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych
materiałów.
6.2. Badania i pomiary
Wykonawca oraz Inspektor nadzoru uprawnieni są do dokonywania kontroli. Inspektor
nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST.
6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
9.1 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat
technicznych
9.2 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
a) Polską Normą
b) Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy.
Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.4. Dokumenty robót
[1] Dziennik robót remontowych
Dziennik robót jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu robót do końca okresu gwarancyjnego.
Zapisy w dzienniku robót remontowych będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony robót
remontowych.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika robot protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika robót należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy terenu robót remontowych,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
Sąd Rejonowy
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daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, ostatecznych
odbiorów robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczące jakości materiałów,
inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika robót będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika robót Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
2 Pozostałe dokumenty robót
Do dokumentów robót zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie [1], następujące
dokumenty:
a) protokół przekazania terenu robót,
b) protokoły odbioru robót,
c) protokoły z narad i ustaleń.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a)
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b)
odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
c)
odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
Sąd Rejonowy
w Piasecznie ul. Kościuszki 14 05-500 Piaseczno

13

Roboty remontowo budowlano- instalacyjne (odtworzeniowe z przed powodzi) pomieszczeń piwnic oraz
dodatkowych zabezpieczeń przed ponownym zalaniem budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej
w Piasecznie ul. Kościuszki 14 05-500 Piaseczno

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika robót i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
robót i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.3.1. 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 robót.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o
których mowa w punkcie 8.3.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z przedmiarem robót i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1. szczegółowe specyfikacje techniczne,
2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
3. dziennik robót,
4. wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z SST,
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji
Sąd Rejonowy
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Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji polega na ocenie jakości wykonanych
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji.
Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w przedmiarze robót i SST.
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z
narzutami,
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Gednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z późn. zm.).
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655) ze zmianami.
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym.
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150 z późn. zm.).
Drogi publiczne ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115).
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10.2. Rozporządzenia
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. -w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
-10.3. Inne dokumenty i instrukcje.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
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CZĘŚĆ 2 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
Kod CPV 45100000-8

ROZDZIAŁ I
ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH
Kod CPV 45110000-1

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót dla robót rozbiórkowych dot. "Remontu
pomieszczeń policji sądowej konwoju i zatrzymań oraz odtworzenie przewróconej
ściany klatki schodowej w piwnicach budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie
ul. Kościuszki 14".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót rozbiórkowych ujętych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
rozbiórką elementów budowlanych.
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2. MATERIAŁY
2.1. Podstawowe materiały
- brak przy tego typu robotach

3. SPRZĘT
3.1 Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3.
3.2 Podstawowy sprzęt
- wyciąg towarowo-osobowy i budowlany o udźwigu do 1,0 t

4. TRANSPORT
4.1 Ogólne zasady dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4.
4.2 Podstawowy środek transportu
- samochód dostawczy o ładowności .do 0,9 t
- Samochód ciężarowy o ładowności do 5,0 t

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
rozbiórkowych.

7. OBMIAR ROBÓT
Sąd Rejonowy
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”
pkt
9.
9.2 Podstawowe czynności technologiczne będące podstawą płatności
9.2.1 Wymiana uszkodzonych tynków.
9.2.2 Wymiana uszkodzonej ściany klatki schodowej.
9.2.3 Wykonanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych.
9.2.4 Wykonanie robót malarskich.
9.2.5 Wymiana drzwi w piwnicy – pomieszczeniach Policji Sądowej
9.2.6 Wywóz gruzu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 , wydanie Arkady - 1990
rok.
-Normy i aktualne przepisy BHP.
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ROZDZIAŁ II ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
Kod CPV 45111220-6
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót dla robót w zakresie usuwania gruzu dot. " Remontu
pomieszczeń policji sądowej konwoju i zatrzymań oraz odtworzenie przewróconej
ściany klatki schodowej w piwnicach budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie
ul. Kościuszki 14".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji usuwania gruzu przy robotach ujętych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
usunięciem gruzu pochodzącego z rozbiórki elementów budynku.

2. MATERIAŁY
2.1. Nie wymaga się stosowania materiałów do prowadzenia tego typu robót.

3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do usuwania gruzu
- drobny sprzęt pomocniczy

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów z rozbiórki
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Materiał z rozbiórki należy przewozić
- samochodem skrzyniowym o ład. do 5,0 t lub wynajętym kontenerem
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonanie robót usuwania gruzu
Usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów rozbiórkowych wykonać zgodnie z
przedmiarem robót, SST lub zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru a także osoby
odpowiedzialnej za administrowanie obiektem Sądu Rejonowego w Piasecznie

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości usuwania gruzu
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
usunięcia gruzu z rozbiórki.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST "Wymagania ogólne w" pkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2 Podstawowe czynności technologiczne wpływające na cenę robót
Cena robót obejmuje:
1. Przewóz na odległość 14 km samochodem skrzyniowym o ładowności 3,6-6,0 t materiałów
sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kat. I-I 11 (wywóz złomu z
demontażu), lub wynajętym kontenerem
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 , wydanie Arkady - 1990
rok.
-Normy i aktualne przepisy BHP.
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CZĘŚĆ 3
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH
Kod CPV 45400000-1
ROZDZIAŁ I
KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG Kod CPV
45432100-5
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkarskich dot. " Remontu pomieszczeń
policji sądowej konwoju i zatrzymań oraz odtworzenie przewróconej ściany klatki
schodowej w piwnicach budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie ul. Kościuszki
14".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę 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 czynności mające na celu wykonanie:
-warstw podpodłogowych - podłoży
-pokrycia podłóg wykładzina rulonową z PCW
-uzupełnienia podłóg płytkami, które stanowią wierzchni element warstw podłogowych.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin przy użyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań
i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin wewnętrznych oraz ich odbiory.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
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przedmiarem robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania 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 składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1 Wszelkie materiały do wykonania wykładzin powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2 Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych i wykładzin rulonowych muszą
spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.
2.2.3. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin:
-listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
-środki ochrony płytek i spoin,
-środki do usuwania zanieczyszczeń,
-środki do konserwacji wykładzin.
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Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
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2.2.4. Woda
Do przygotowania kompozycji klejących, zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować
należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane.
Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa
woda pitna.
2.3. Podstawowe materiały
-piasek do zapraw
-cement portlandzki z dodatkami CEM II 32,5, workowany
-emulsja gruntująca o parametrach takich jak typu CERESITU CT 17
-sucha zaprawa samopoziomująca o parametrach takich jak typu CERESITU CN 72
-klej winylowy do wykładzin PVC o parametrach takich jak typu FORBO 501
-klej winylowo-emulsyjny do wykładzin PCW "Osakrylowy"
-wykładzina podłogowa z PCW w rolkach, elastyczna, o parametrach .takich jak Tarkett
GAMRAT , w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji:

Dane techniczne

Norma

Wykładzina

Typ wykładziny

EN 649

Homogeniczna wykładzina podłogowa z
winylu

Kierunkowość wzoru

Wzór bezkierunkowy; możliwość
układania w każdym kierunku, jednolite
cokoły

Zabezpieczenie powierzchni

TAK - wzmocnienie poliuretanem iQ
PUR

Grubość całkowita

EN 428

2 mm

Grubość warstwy użytkowej

EN 429

2 mm

Całkowita masa powierzchniowa

EN 430

Ok. 3000 g/m²

Ścieralność (ubytek grubości)

EN 660-2; EN 660-1

Grupa T

Odporność na bakterie i grzyby

EN ISO 846-A/C

TAK –nie sprzyja rozwojowi bakterii,
wysoce odporna na grzyby

Stabilność wymiarów

EN 434

≤ 0.4 %

Wgniecenia resztkowe

EN 433

≤ 0,03 mm

Klasa ogniotrwałości

EN 13501-1

Bfl S1

Absporpcja akustyczna

ISO 717/2

4 Db
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Trwałość kolorów

EN ISO 105-B02

Minimum 6

Odporność chemiczna

EN 423

Dobra odporność

Właściwości elektrostatyczne (napięcie
indukowane)

EN 1815

≤ 2 kV
Wykładzina antystatyczna

Przewodzenie ciepła

EN 12524

0,0095 m2K/W

Właściwości antypoślizgowe

DIN 51130
EN 14041

R9
DS.

Oddziaływanie krzesła na rolkach

EN 425

odporna

Odporność na nacisk punktowy

EN 424

odporna

Klasyfikacja użytkowa

EN 685 komercyjna/
przemysłowa

34/43

Kolory i sposób położenia

Wykonawca przedstawi zamawiającemu
min. 3 warianty położenia z wariantami
kolorystycznymi

Zastosowanie

Do wszelkich pomieszczeń o dużym
natężeniu ruchu

- wzornictwo i kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem
-pręty spawalnicze z PCW
-listwy do posadzek, przyścienne z polichlorku winylu, w kolorze uzgodnionym w trakcie
realizacji
-zaprawa klejowa o parametrach .takich jak typu CERESIT CM 17
-zaprawa spoinująca o parametrach .takich jak typu CERESIT CE 40
-płytki posadzkowe GRES o wym.30x30 cm, w kolorze i fakturze dopasowanych do
istniejących
-kołki rozporowe plastikowe
-listwy aluminiowe osłaniające (progi drzwiowe), powlekane farbą o dużej odporności na
ścieranie, w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji
-folia polietylenowa budowlana osłonowa gr.0,2 mm
-gwoździe budowlane okrągłe, gołe
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 3.
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3.2 Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin
Do wykonywania robót wykładzinowych należy stosować następujące narzędzia:
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejących,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gąbki do mycia i czyszczenia,
- wkładki (krzyżyki) dystansowe
- wyciąg towarowo-osobowy i budowlany o udźwigu 1,0 t

4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2 Transport i składowanie materiałów
4.2.1
.Transport materiałów do wykonania wykładzin nie wymaga specjalnych
środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych
plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone
materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie.
4.2.2
Składowanie materiałów podłogowych na terenie robót musi być w
pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.
4.3. Podstawowy środek transportu
- samochód dostawczy o ładowności .do 0,9 t
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST Kod CPV 45000000-7
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„Wymagania

ogólne” pkt 5.

5.2 Warunki przystąpienia do robót
1.Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone roboty
związane z wykonaniem podłoży i przygotowania powierzchni posadzek pod
klejenie płytek i wykładzin rulonowych.
2. Roboty wykładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5st.C i
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
3.Wykonane wykładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed
nasłonecznieniem i przewiewem.
5.3. Posadzki z wykładzin rulonowych z PCW
1. Do układania wykładziny rulonowej z PCW powinno być płaskie, mocne oraz suche.
2. Nakładanie kleju odbywa się przy użyciu ząbkowatej szpachli w ilości
ok. 400-450g/m2 , należy przy tym zwrócić uwagę na zalecenia producenta kleju. Ciągle
należy kontrolować czy odwrotna strona wykładziny (juta) jest dostatecznie pokryta
klejem.
Zaleca się używać wodnych klejów dyspersyjnych, nie zawierających rozpuszczalników.
3. Przed obmiarem należy najpierw określić kierunek wykładania wykładziny. Rulony
wykładziny które dochodzą do otworów drzwiowych, nisz, itp., muszą pokryć te
powierzchnie. Boczne otwory drzwiowe, nisze itp., można pokryć paskami
4. Rolki wykładziny należy przechowywać w pomieszczeniach o normalnej temperaturze
w pozycji stojącej.
5. Przycięte i luźno zwinięte odcinki należy przechowywać na stojąco i z powierzchnią
zewnętrzną ku górze w pomieszczeniu gdzie będą ułożone w przeciągu minimum 24h
w temperaturze nie niższej niż 18 o C i poza zasięgiem bezpośredniej operacji
słonecznej.
Dzięki temu następuje aklimatyzacja materiału, czyli dostosowanie się do wilgotności
i panującej temperatury pomieszczenia.
Podczas układania poważne znaczenie ma nie tylko temperatura pomieszczenia, ale
także temperatura podłoża, min.15 o C i wilgotność względna nie przekraczająca 75%
(idealnie 40-60%).
6. Zalecane jest przycięcie do równa obu krawędzi odcinka. Tylko równo przycięte
krawędzie wykładziny gwarantują "czyste" połączenie. Pierwszą krawędź można obciąć
przy pomocy obcinaka. Drugą krawędź można przyciąć dwoma metodami.:
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a) W małych pomieszczeniach (przed nałożeniem kleju)
Leżący pod spodem odcinek nacinany jest nożem wzdłuż położonego na nim już
przyciętego odcinka. Odpadające paski można obcinać w przeciwnym kierunku za
pomocą odpowiedniego ostrza hakowego.
b) W dużych pomieszczeniach (po nałożeniu kleju)
Leżąca na wierzchu krawędź odcinka nacinana jest wzdłuż krawędzi odcinka już
przyciętego i leżącego na kleju. Do nadcinania stosować traser. Odpadające paski
obcinane są przy użyciu ostrza hakowego.
7. Przycinanie połączenia należy wykonać w taki sposób, aby pomiędzy krawędziami
odcinków pozostała szczelina ok. 0.5 mm.
Cięcie wykonuje się pionowo lub ukośnie, tak aby szczelina pozostała pusta, tzn. aby obie
krawędzie odcinków nie stykały się.
8. Klejenie należy dokonywać na całej powierzchni, należy przy tym przestrzegać
zalecenia producenta używanego kleju.
Przed klejeniem rulony należy odwinąć, następnie na podłogę nakłada się klej. Potem w
czasie zalecanym przez producenta kleju wkłada się kolejno rulony do jeszcze otwartego
(wilgotnego) podłoża pokrytego klejem, a następnie natychmiast wciera się i walcuje.
Przy układaniu wykładziny nie może dostać się pod nią powietrze, należy je usuwać z
boku. Puste miejsca należy nakłuć i wycisnąć powietrze. Dla rozprężenia wykładziny
końce czołowe należy rozwałkować.

5.4. Wykonanie wykładziny z płytek ceramicznych
5.4.1 .Podłoża pod wykładziny
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków,
czysta i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami
antyadhezyjnymi.
5.4.2. Wykonanie wykładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt oraz rozplanować sposób układania płytek.
Uzupełnienie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin.
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją
producenta.
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Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje”
się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy
od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej
sprawiają że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
300 x 300 mm- 10 mm
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.
Po nałożeniu kompozycji klejącej układać płytki dopasowując się do istniejącej
powierzchni posadzek.
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się
efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: od 200 do 600 mm około 4 mm.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je
wodą mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera
się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach
występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do
spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek.
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin badaniom powinny
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podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały - wykładzina rulonowa, płytki, kompozycje klejące, jak również
materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w przedmiarze robót i SST.
Każda 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 polega na sprawdzeniu wizualnym wyglądu
powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i
porowatości, czystości i zawilgocenia,
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5, wpisywane do
dziennika robót i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin z
przedmiarem robót, SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć
sprawdzenie technologii wykonywanych 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 wykonanych wykładzin a w szczególności:
-zgodności z przedmiarem robót, SST,
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
-prawidłowości przygotowania podłoży,
-jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin,
-prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia wykładziny z PCW oraz płytek i wizualne
porównanie z wymaganiami przedmiaru robót, SST,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej
długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit
pomiędzy łatą a badaną powierzchnią należy mierzyć z dokładności do 1 mm,
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin
na całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,
- sprawdzenie związania wykładziny rulonowej z podłożem, czy nie ma pęcherzy,
nierówności, sfalowań i odspojeń
Sąd Rejonowy
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- kontrola spawów zgrzewanych wykładzin rulonowych
- 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 wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość
spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszym
opracowaniu i opisane w dzienniku robót lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Inwestora (Zamawiającego) i Wykonawcy.
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin
Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie
dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
- cała powierzchnia pod wykładziną rulonową i płytkami powinna być wypełniona klejem
(warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny
wydawać głuchego odgłosu,
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją
producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 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 niż 2 mm na
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 8.
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w Piasecznie ul. Kościuszki 14 05-500 Piaseczno

36

Roboty remontowo budowlano- instalacyjne (odtworzeniowe z przed powodzi) pomieszczeń piwnic oraz
dodatkowych zabezpieczeń przed ponownym zalaniem budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej
w Piasecznie ul. Kościuszki 14 05-500 Piaseczno

8.1.1. Odbiór robót podłogowych
Odbiór materiałów
1. Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na
budowę.
2. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych
zgodnie wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku robót i zaświadczeń (atestów) z kontroli
producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z przedmiarem robót, SST oraz
właściwymi normami.
Odbiór podkładu
1. Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:
- podczas układania podkładu,
- po całkowitym stwardnieniu podkładu.
2. Odbiór powinien obejmować:
a) sprawdzenie materiałów
b)

sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3
miejscach w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z
dokładnością do 1 mm,

c) sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej, odchylenia stanowiące prześwity
między łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,
d) sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej za pomocą dwumetrowej łaty
kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,
d)

sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych
(płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek,
dzielących je na pola itp.); badanie należy wykonać przez oględziny.

8.1.2 Odbiór końcowy robót podłogowych
1. Sprawdzenia zgodności z przedmiarem robót, SST powinny być przeprowadzone
przez porównanie wykonanej podłogi z dokumentacją oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji
Sąd Rejonowy
w Piasecznie ul. Kościuszki 14 05-500 Piaseczno

37

Roboty remontowo budowlano- instalacyjne (odtworzeniowe z przed powodzi) pomieszczeń piwnic oraz
dodatkowych zabezpieczeń przed ponownym zalaniem budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej
w Piasecznie ul. Kościuszki 14 05-500 Piaseczno

podłogi na podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku
robót.
2. Sprawdzenie jakości użytych materiałów powinno być dokonane w oparciu o
świadectwa i aprobaty techniczne poszczególnych materiałów
3. Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku robót.
4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu należy przeprowadzić na podstawie
protokółów odbiorów międzyfazowych lub zapisów w dzienniku robót.
5. Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po
uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych.
6. Odbiór posadzki powinien obejmować:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę
wzrokową
b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badania należy
przeprowadzić analogicznie,
c) sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy przeprowadzić
zależnie od rodzaju posadzki przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie,
d) sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce wkładek dylatatacyjnych itp.;
badania należy wykonać przez oględziny.
7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru
odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub
suwmiarki.
8. Sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew
podłogowych; badania należy wykonać przez oględziny.
8.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin elementem ulegającym zakryciu są
podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszym opracowaniu.
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za
wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i zezwolić do przystąpienia do robót
wykładzinowych.
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być
odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane
ponownie.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż)
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku robót lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Inwestora (Inspektor nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik budowy).
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
Przeprowadzić zgodnie z pkt.8.3., część 1.
8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin po
użytkowaniu 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 z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanych wykładzinach.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Zasady ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego
Wynagrodzenie ryczałtowe uwzględnia również przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np.
osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, oświetlenie tymczasowe,
pielęgnacja wykonanych wykładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych.
9.3. Podstawowe czynności technologiczne będące podstawą płatności
1. Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z
zatarciem na gładko.
2. Gruntowanie powierzchni poziomych preparatem gruntującym o parametrów takich
jak typu CERESIT CT-17 (gruntowanie krzyżowe pod wylewkę samopoziomującą).
3. Wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej o
parametrach takich jak typu CERESIT CN 72 o grubości 5 mm w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 8,0 m2 (pod wykładzinę dywanową i z PCW).
4. Szlifowanie powierzchni masy samopoziomującej (przed klejeniem wykładziny z
PCW).
5. Ułożenie posadzki z wykładzin podłogowych z PCW w rolkach, elastycznych, o
parametrach .takich jak typu Tarkett GAMRAT gr.2 mm, w kolorze
uzgodnionym w trakcie realizacji.
6. Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych.
7. Montaż listew do posadzek, przyściennych z polichlorku winylu, klejonych, w
kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji.
8. Uzupełnienie cokolików z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm (w kolorze
i o fakturze dopasowanych do istniejących płytek) na zaprawie klejowej o
parametrach takich jak typu CERESIT CM 17, zaprawie do spoinowania o
parametrach takich jak typu CERESIT CE 40, o gr. warstwy 3 mm, w
pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2.
9. Wymiana lub uzupełnienie pierwszych płytek GRES o wym.30x30 cm, w
posadzkach (w kolorze i fakturze dopasowanej do istniejących) na zaprawie klejowej
parametrach takich jak typu CERESIT CM 17 i zaprawie do spoinowania o
parametrach takich jak typu CERESIT CE 40.
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10

Wymiana lub uzupełnienie każdych następnych płytek GRES o wym.30x30 cm, w
posadzkach (w kolorze i fakturze dopasowanej do istniejących) na zaprawie klejowej o
parametrach takich jak typu CERESIT CM 17 i zaprawie do spoinowania o parametrach
.takich jak typu CERESIT CE 40.

11

Montaż listew aluminiowych osłaniających (progów drzwiowych), powlekanych farbą o
dużej odporności na ścieranie, w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji.

12

Zabezpieczenie podłóg i mebli folią budowlaną osłonową gr.0,2 mm.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-88/B-32250
PN-62/B-10144

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-90/B-14501
PN-65/B-14504
PN-88/B-30000
PN-88/B-32250
PN-75/C-04630
PN-79/B-06711
PN-62/B-10144

Zaprawy budowlane zwykłe
Zaprawy budowlane cementowe
Cement portlandzki.
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Wymagania
i badania przy odbiorze

BN-76/8841 -21

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady -
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1990 rok.
-Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5
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ROZDZIAŁ II
TYNKOWANIE
Kod CPV 45410000-4
WYKONANIE TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH
Kod CPV 45410000

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
"Remontu pomieszczeń policji sądowej konwoju i zatrzymań oraz odtworzenie
przewróconej ściany klatki schodowej w piwnicach budynku Sądu Rejonowego w
Piasecznie ul. Kościuszki 14".
1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych kat III
wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2.
1.3. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy czynności mających na celu uzupełnienie wewnętrznych tynków
żywicznych na istniejących podkładach z tynków zwykłych.
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów,
wymagań w zakresie sposobów oceny podkładów, wymagań dotyczących uzupełnienia
tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych kat III oraz ich odbiorów.
1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Podłoże - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się
Sąd Rejonowy
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wyprawę.
Podkład - warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu
budowlanego.
Masa tynkarska - masa otrzymywana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej
mieszanki tynkarskiej.
Sucha mieszanka tynkarska - mieszanka spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub
dodatków modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu
budowy.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
przedmiarem robót, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.5.
1.7. Dokumentacja robót tynkowych
Dokumentację robót tynkowych:
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).
- dziennik robót budowlanych
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z późniejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i
składowania podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały stosowane do wykonania robót tynków szlachetnych powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
Sąd Rejonowy
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zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
- okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiałów
Tynki cementowo-wapienne wykonuje się z zapraw szlachetnych uzyskanych przez
rozrobienie wodą gotowych suchych mieszanek lub z zapraw przygotowanych na budowie
przez zmieszanie odpowiednio dobranych składników. Zaprawy przygotowane na budowie
powinny odpowiadać tym samym wymaganiom co zaprawy uzyskane z suchych mieszanek.
Wszystkie materiały do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Na całość robót dla każdego rodzaju
tynku powinna być dostarczona mieszanka jednolita pod względem składu i barwy.
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych
Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w przedmiarze robót i
specyfikacji technicznej (szczegółowej),
- są właściwie oznakowane i opakowane,
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich karty katalogowe wyrobów lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych
Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche
Sąd Rejonowy
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i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
2.5. Podstawowe materiały
- tarcza z koronką diamentową do cięcia betonu
- środek gruntujący o parametrach takich jak typu PRIMER 3
- listwy ścienne maskujące dylatacje z profilu aluminiowego o szer.110 mm (dylatacja
wewnętrzna szer.25 mm)
-zaprawa tynkarska - sucha
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3
3.2 Sprzęt do wykonywania robót tynkowych
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą
przyjazne dla środowiska.
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek
tynkarskich lub mas tynkarskich.
Do wykonania robót tynkowych należy stosować:
-piłę tarczową do betonu
-zacieraczki do tynków
-wyciąg towarowo-osobowy i budowlany o udźwigu 1,0 t

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2 Transport materiałów
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.
Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5
5.2 Warunki przystąpienia do robót
Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków cementowo-wapiennych
nie może przekraczać 80%.
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5.3. Wykonanie uzupełnień tynków cementowo-wapiennych
Przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:
- mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w przedmiarze robót i
szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku z zaleceniami producenta wybranej
mieszanki tynkarskiej,
- obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami
wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej,
-

-

-

profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne, itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału, z
którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,
nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
narożnikowymi,
w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę,
nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do
ostatniego etapu wykończenia tynku np. gładzenia.
przed całkowitym stwardnieniem tynku należy dokonać jego przecięcia, aż do podłoża, w
miejscach fug przewidzianych w przedmiarze robót; po upływie niezbędnego czasu i
przeschnięciu powstałych w wyniku przecięcia szczelin należy je wypełnić odpowiednią
masą elastyczną
tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację.

- należy ponadto przestrzegać zasady, aby marka zaprawy przewidzianej na następną
warstwę tynku nie była wyższa od marki zaprawy warstwy poprzedniej (nie dotyczy to
gładzi tynków wypalanych). W tynkach zewnętrznych, zwłaszcza w strefach cokołowych,
w celu zmniejszenia wpływów zawilgocenia zalecane jest także stosowanie takiego układ
warstw tynku, w którym warstwa z drobnymi porami ułożona jest na warstwie z porami
większymi. Umożliwia to względnie szybkie odprowadzenie na zewnątrz wilgoci
wnikającej do wyprawy tynkarskiej, ze względu na fakt przemieszczania się wody z
kapilar większych do mniejszych. Jeśli chodzi o optymalne uziarnienie piasku w
poszczególnych warstwach tynku, to polska literatura techniczna zaleca:
-- pierwsza warstwa (obrzutka): 2 do 1 mm
- druga warstwa (narzut): 1 do 0,5 mm
- trzecia warstwa (gładź): poniżej 0,5 mm
- wytrzymałość tynku na ściskanie wynosić ma co najmniej 2,0 MPa, a w przypadku Przed
przystąpieniem do tynkowania powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice
drzwiowe (za wyjątkiem tzw. ościeżnic regulowanych) i okienne, klamry, uchwyty itp.
Wszystkie elementy zewnętrzne osadzone w ścianach i przechodzące przez wyprawę
powinny być skutecznie zabezpieczone przed korozją, aby nie następowało brudzenie
tynków rdzawymi zaciekami.
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- Tynki należy wykonywać w temperaturze wyższej niż +5°C (pod warunkiem, że w ciągu
doby temperatura nie spadnie poniżej 0°C). Roboty w niższych temperaturach można
wykonywać jedynie przy zastosowaniu środków zabezpieczających.
5.4. Wymagania dotyczące wykonania uzupełnień tynków cementowo-wapiennych
5.4.1. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków - powierzchnie tynków
powinny być tak wykonane, aby stanowiły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome,
krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty
dwuścienne między tymi płaszczyznami powinny być kątami prostymi.
Dopuszczalne odchylenia od powyższych wymagań nie powinny przekraczać wielkości
określonych dla tynków kategorii III wg PN-70/B-10100.
5.4.2. Wykończenie powierzchni (faktura) tynku powinno odpowiadać wymaganiom
przedmiaru robót i szczegółowej specyfikacji technicznej. Zarówno faktury
wynikające z techniki nanoszenia warstwy powierzchniowej, jak i struktury uzyskane
przez odpowiednią obróbkę powierzchni tej warstwy powinny być tak wykonane, aby
właściwe dla poszczególnych faktur wgłębienia lub wypukłości, bruzdki czy też rowki
były równomiernie rozrzucone na powierzchni i miały w przybliżeniu jednakową
głębokość lub wysokość, szerokość itp., bez widocznych skupisk, miejsc
pozbawionych faktur lub innych braków naruszających jednolitość wyglądu
zewnętrznego. Pęknięcia tynku są niedopuszczalne, a rysy i zadraśnięcia powierzchni,
nie wynikające z techniki wykonania, są niedopuszczalne, jeśli łączna powierzchnia
na której występują przekracza 3% całej powierzchni otynkowanej.
a) Wykwity i zacieki - trwałe ślady na powierzchni tynków, jak wykrystalizowane
roztwory soli, zacieki, pleśń itp., są niedopuszczalne.
b) Wykończenie tynków szlachetnych na stykach oraz narożach i obrzeżach powinno
odpowiadać wymaganiom określonym dla tynków zwykłych w PN-70/B-10100.
c) Przyczepność tynków szlachetnych do podkładu - tynki szlachetne powinny być ściśle
związane z podkładem, odstawanie od podkładu, pęcherze i odparzenia są
niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór podkładów z tynków
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zwykłych.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich
wykonania z przedmiarem robót oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i
instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie:
- zgodności z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podkładów,
- prawidłowości wykonania tynków szlachetnych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku robót
remontowych dotyczące wykonanych robót.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie
dokumentów, czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót
potwierdzają że przygotowane podkłady nadawały się do położenia tynku a użyte materiały
spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej SST,
6.4.2. Opis badań
a) Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni tynków i krawędzi należy
przeprowadzać zgodnie z PN-70/B-10100.
b) Sprawdzenie wykończenia powierzchni (faktury) należy przeprowadzać przez oględziny
zewnętrzne. Wielkość wgłębień lub nacięć należy określać przez pomiar z dokładnością
do 1 mm, posługując się linijką kontrolną przykładaną krzyżowo do powierzchni tynku.
c) Sprawdzenie obecności wykwitów i zacieków należy przeprowadzać wzrokowo
równocześnie z badaniem barwy wykonanych tynków.
d) Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach i obrzeżach należy
przeprowadzać zgodnie z PN-70/B-10100.
e) Sprawdzenie przyczepności tynku do podkładu należy przeprowadzać przez oględziny
zewnętrzne oraz opukiwanie zgiętym palcem miejsc budzących wątpliwości, a na żądanie
zamawiającego także wg PN-85/B-04500.

a) WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
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7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy wykonywaniu tynków szlachetnych elementami ulegającymi zakryciu są podkłady z
tynków zwykłych.
Odbiór podkładów musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy
warstwy III
Wyniki badań dla podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi w
przedmiarze robót i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady zostały
prawidłowo przygotowane i zezwolić na przystąpienie do nakładania powłoki z zaprawy
szlachetnej.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy
zapisać w dzienniku robót remontowych lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
Inwestora (Inspektor nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik budowy).
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
Tynki szlachetne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem
merytorycznym.
W przypadku nieodebrania uzupełnień tynków Wykonawca zobowiązany jest usunąć
wadliwie wykonane uzupełnienia, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich
uzupełnieniu.
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej tynku, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny
(końcowy)”.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w SST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
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9.2 Zasady rozliczenia i płatności
Ceny jednostkowe wykonania tynku lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty tynkowe
uwzględniają:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m,
- ocenę i ewentualne prace naprawcze przygotowanego podkładu z tynku zwykłego.
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków,
- osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,
- umocowanie profili tynkarskich,
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- wykonanie tynku szlachetnego zgodnie z wymaganiami przedmiaru robot i
szczegółowej specyfikacji technicznej,
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót
tynkowych,
- usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych
zanieczyszczeń na elementach nie tynkowanych,
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w
szczegółowej specyfikacji technicznej,
- likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań
niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości do 4 m od poziomu podłogi.
9.3. Podstawowe czynności technologiczne będące podstawą płatności
13 Wycięcie szczeliny w ścianie pod bruzdę dylatacyjną piłą do betonu z tarczą z
koronką diamentową wraz z oczyszczeniem bruzdy dylatacyjnej z kurzu, pyłu
ceglanego i zaprawy.
14 Izolacja szczeliny dylatacyjnej konstrukcyjnej, pionowej, wałkiem podpierającym
polipropylenowym o parametrach takich jak typu SIKA RUNDSCHNUR PE o śr.20
mm.
15 Gruntowanie powierzchni pionowej szczeliny dylatacyjnej preparatem gruntującym o
parametrach takich jak typu PRIMER 3.
16 Izolacja szczeliny dylatacyjnej konstrukcyjnej, pionowej, elastycznym kitem
poliuretanowym uszczelniającym o parametrach takich jak typu SIKAFLEX PRO 3
WF.
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17 Montaż listew ściennych maskujących dylatacje z profilu aluminiowego h o szer.110 mm
(dylatacja wewnętrzna szer.25 mm).
18 Przyklejenie warstwy siatki z tkaniny technicznej szklanej, przy profilach dylatacyjnych
ścian budynku.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-65/B-10101
PN-B-10109:1998

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

18.1 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część
4) Arkady, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty
wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.
zmianami).
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ROZDZIAŁ III
ROBOTY MALARSKIE, ROBOTY BUDOWLANE
WYKOŃCZENIOWE, POZOSTAŁE
Kod CPV 45442100-8, 45450000-6

1. CZĘŚĆOGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
"Remontu pomieszczeń policji sądowej konwoju i zatrzymań oraz odtworzenie
przewróconej ściany klatki schodowej w piwnicach budynku Sądu Rejonowego
w Piasecznie ul. Kościuszki 14”
1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich i wykończeniowych.
1.3. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
1.4. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) oraz elementów
wykończeniowych.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów,
wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich
wewnętrznych oraz ich odbiorów.
1.5. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w specyfikacji używane są następujące terminy:
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, blachy stalowe, profile stalowe,
itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i
rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych
(np. pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
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Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy
powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom
lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem środków pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w
spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową
terpentyną itp.).
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
przedmiarem robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.7. Dokumentacja robót malarskich
Dokumentację robót malarskich stanowią:
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
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2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów stosować:
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby olejne, ftalowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
2.2.3. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować 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 może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.
2.3. Podstawowe materiały
-emulsja gruntująca o parametrach takich jak typu ATLAS UNIGRUNT
- farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, w kolorze
uzgodnionym w trakcie realizacji
-szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej
-farba ftalowa nawierzchniowa w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji
-grunty pokostowe
-rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych ftalowych
-gips budowlany zwykły
-farba ftalowa nawierzchniowa w kolorze białym
-farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
-szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania, biała
-papier ścierny w arkuszach (NSHa)
-benzyna do lakierów A,C
- silikon
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3. SPRZĘT I NARZĘDZIA
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3.
3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich należy stosować sprzęt i narzędzia:
-szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
-szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
-pędzle i wałki,
-mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji składników farb,
-drabiny i rusztowania
-wyciąg towarowo-osobowy i budowlany o udźwigu 1,0 t
-agregat do natrysku

4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
4.2 Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone
materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku
urządzeń mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.
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4.3. Podstawowe środki transportu
- samochód dostawczy o ładowność do 0,9 t

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5.
5.2 Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod
malowanie i kontroli materiałów.
5.3.

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do
malowania
Lp.
Rodzaj farby

1.

Największa
wilgotność podłoża
w % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych
rozcieńczalnych wodą
4

3

3.

Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych
wody lub w postaci ciekłej

4.

Farby na spoiwach mineralno-organicznych

4

2.

6

5.3.1. Tynki gładkie i szlachetne
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a) Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią
zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).
b) Wilgotność powierzchni tynków nie powinna przekraczać wartości podanych w
tablicy 1.
5.3.2. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny,
rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura
podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności
względnej powietrza nie większej niż 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić
odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z
daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i
mogących być źródłem pożaru.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2.[]Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą
niezbędne informacje.
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacją techniczną
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
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e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego
podłoża.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
żywicznych
Powłoki te powinny być:
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta w zakresie barwy i połysku.
d) Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego
podłoża.
e) Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne
miejscowe prześwity podłoża.
f) Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
g) spękań,
h) łuszczenia się powłok,
i) odstawania powłok od podłoża.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementów przeznaczonych do malowania.
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:
- tynki gładkie i szlachetne - zgodność z przedmiarem robót, SST, równość i wygląd
powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni,
wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność
tynku,
- elementów metalowych - czystość powierzchni.
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez
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przetarcie powierzchni suchą czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia należy używać czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowowagową
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.2.2. Badania materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom
wymienionym w pkt. 2.2.1.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,
-terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
-wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna
stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a) w przypadku farb ciekłych:
skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
kożuch,
ślady pleśni,
trwały, nie dający się wymieszać osad,
nadmierne, utrzymujące się spienienie,
obce wtrącenia,
zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
ślady pleśni,
zbrylenie,
obce wtrącenia,
zapach gnilny.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich
z przedmiarem robót, SST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania
podłoży i nakładania powłok malarskich.
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6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
-zgodności z przedmiarem robót, SST,
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
-prawidłowości przygotowania podłoży,
-jakości powłok malarskich.
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
-sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
-sprawdzenie odporności na wycieranie,
-sprawdzenie przyczepności powłoki,
-sprawdzenie odporności na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót
I
2 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle
rozproszonym z odległości około 0,5 m,
3 sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
4 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do
powłoki.
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
-na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie
przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą
jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,
-na podłożach metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki
mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej
wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie,
jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu
cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity
podłoża.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku robót i protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiającego)
oraz Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym
zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót
malarskich. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży
pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za
wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z przedmiarem robót oraz SST i zezwolić na
przystąpienie do robót malarskich.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W
takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia
nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie
przeprowadzić badanie podłoży.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży)
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku robót lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Inwestora (Inspektor nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik budowy).
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a
dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem
merytorycznym.
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich,
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich
uzupełnieniu.
8.4. Odbiór po upływie okresu gwarancji
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór
ostateczny (końcowy)”.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
9.2 Zasady rozliczenia i płatności
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty
ryczałtowej za określony zakres robót, obejmującej roboty malarskie i wykończeniowe,
która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub
terenu,
- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,
- przygotowanie podłoży,
- próby kolorów,
- demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które
wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i
drzwiowych,
- wykonanie prac malarskich i wykończeniowych,
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie
wykonywania robót,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,
- likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań
niezbędnych do wykonania robót malarskich i wykończeniowych na wysokości do 5 m od
poziomu podłogi lub terenu.
9.3. Podstawowe czynności technologiczne będące podstawą płatności
a) Gruntowanie podłoża środkiem gruntującym o parametr .takich jak typu
ATLAS UNIGRUNT, metodą natrysku (gruntowanie pod farbę
natryskową).
b) Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną
akrylową nawierzchniową do wymalowań wewnętrznych, w kolorze
uzgodnionym w trakcie realizacji, z przygotowaniem powierzchni.
c) Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną akrylową
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nawierzchniową do wymalowań wewnętrznych, w kolorze uzgodnionym w trakcie
realizacji, z przygotowaniem powierzchni.
d) Malowanie podłoża farbą emulsyjną akrylową białą nawierzchniową do
wymalowań wewnętrznych, metodą natrysku (podkład pod farbę natryskową).
e) Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
PN-89/B-81400
PN-EN ISO 2409:1999
PN-EN 13300:2002
PN-C-81607:1998
PN-C-81800:1998
PN-C-81801:1997
PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81914:2002
PN-EN 1008:2004

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.
Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
Lakiery nitrocelulozowe.
Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
Farby olejne i alkidowe.
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w
w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty
wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r.
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ROZDZIAŁ IV
STOLARKA DRZWIOWA i BRAMA GARAŻOWA
Kod CPV 45421131-1
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej oraz drobnych elementów.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.
1.3. Zakres robót wymienionych w ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie i montaż stolarki
okiennej i drzwiowej. W zakres tych robót wchodzą:
2. MATERIAŁY
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2.1. Drzwi wewnętrzne drewnopochodne okleinowane laminowane dębowe ,
- oznaczone w projekcie jako D13 z klamkami, bez ościeżnicy , równoważne
produkcji np. STOLBUD , wymiary w świetle ościeżnicy 900 / 2000 mm szt. 5
- oznaczone w projekcie jako D15 z otworami nawiewnymi w dolnej
części skrzydła, z klamkami, bez ościeżnicy , równoważne produkcji np. STOLBUD ,
wymiary w świetle ościeżnicy 800 / 2000 mm szt. 2
- oznaczone w projekcie jako D17 z klamkami, bez ościeżnicy , równoważne produkcji np.
STOLBUD , wymiary w świetle ościeżnicy 1000 / 2000 mm – szt.1
- drzwi lokalowe zbliżone fakturą do istniejących zniszczonych,
- antywłamaniowe na konstrukcji stalowej, oznaczonych w projekcie jako D18
łącznie z ościeżnica , równoważne produkcji np. GERDA , LA PORTE , wymiary
w świetle ościeżnicy 900 / 2000 mm , wymiary w świetle muru 1010 / 2060
- brama garażowa, oznaczona w projekcie jako BG , stalowa , podnoszona , segmentowa ,
ocieplona , kompletna z napędem elektrycznym ( urządzenie napędu z demontażu należy
sprawdzić w naturze , równoważne produkcji np firmy HORMANN, wymiary w świetle
ościeżnicy szer. 2,32 m , wys. 2,28 m , wymiary w świetle muru 2,375/ 2,320 m
- kolor szary jak istniejącej zniszczonej
- ---- koSprawdzone parametry

LP.
1.

Parametry
Sprawdzony czas życia

Wartość
20 000 cykli

Odporność na obciążenie wiatrem

Klasa 4

Przepuszczalność powietrza

Klasa 2

Współczynnik U

1,4 – 1,6 W/m2K

Odporność antywłamaniowa

Standard WK2

Odporność na przenikanie wody

bez klamki: klasa 3

- drzwi stalowe laminowane dębowe oznaczonych w projekcie jako D10 przeciwpożarowe EI
60 łącznie z ościeżnicą i samozamykaczem GEZE, równoważne produkcji np. STOLBUD
wymiary w -świetle ościeżnicy 900 / 2000 mm , wymiary w świetle muru 1010 / 2060 mm
2.2. Drewno.
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty
tarte odpowiadające normom państwowym.
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w
granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej nie powinny być większe niż
podano poniżej.
Różnice wymiarów [mm]:
- skrzydło we wrębie szerokość do 1 m 1
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powyżej 1m 2, wysokość powyżej 1 m 2
- różnica długości przekątnych do 1 m 2
- przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3 3
powyżej 2 m 3 3
- przekroje elementów – szerokość do 50 mm 1
powyżej 50 mm 2
- przekroje elementów – grubość do 40 mm 1
powyżej 40 mm 2
- grubość skrzydła 1
2.3. Okucia budowlane.
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB, dopuszczającym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona
norma. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami
antykorozyjnymi.
2.4. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich.
Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy
impregnować:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.
Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania
środków ochrony drewna podanymi w
świadectwach ITB wymienionych w ST. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce
budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć
pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. Środków ochrony drewna przeznaczonych
do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów stolarki budowlanej, narażonych
na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych - nie należy stosować do
zabezpieczania powierzchni
3. SPRZĘT
- drobny sprzęt ślusarsko-stolarki

4. TRANSPORT
a) Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie
elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym.
b) Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych
opakowaniach.
c) Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
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d) Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy
użyciu palet lub jednostek kontenerowych.
e) Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą
stateczności. Sposób składowania wg punktu Składowanie elementów.
5. WYKONANIE ROBÓT
a) Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.
b) Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i
poziomie;
w wypadku bram segmentowych sprawdzić ustawienie zawiasów
kotwionych w ościeżu.
c) Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy 5 mm.
d) Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.
e) Wartość luzów między skrzydłami a ościeżnicą -1 – 1
f) Montaż drzwi ppoż szczelnych typ S:
Drzwi dostarczane są na plac budowy w postaci zmontowanej (jedynie drzwi o
większych wymiarach dostarczane są w elementach). Przed rozpoczęciem montażu
należy usunąć element łączeniowy umieszczony w podstawie ościeżnicy.
Ustawić ościeżnicę odpowiednio w otworze muru i zamocować prowizorycznie przy
pomocy rozpórek i klinów. Należy zwrócić szczególną uwagę na ustawienie
elementów ościeżnicy w pionie i w poziomie oraz równoległość obu słupków.
Dodatkowo należy sprawdzić, czy słupki ościeżnicy nie są skręcone wokół osi
pionowej (skrzydło i odpowiednie płaszczyzny ościeżnicy muszą być równoległe).
Szczelina pomiędzy posadzką a dolną krawędzią skrzydła powinna wynosić
maksymalnie 6 mm. Zaleca się przeprowadzać montaż na wcześniej przygotowanej
posadzce. W innych przypadkach konieczne jest ustalenie poziomu ostatecznej,
końcowej powierzchni posadzki. Po ustawieniu ościeżnicy należy umocować
ościeżnicę w murze przy pomocy kołków rozporowych. Kołki rozporowe należy
dobrać w zależności od rodzaju materiału, z jakiego jest wykonany mur,
zgodnie z instrukcją ich producenta oraz regułami sztuki budowlanej.
Należy stosować tylko kołki stalowe o średnicy Φ 10 i długości min
112 mm. Kołki rozporowe nie wchodzą w skład kompletu drzwi dostarczanego przez
producenta. Ościeżnica musi być ustalona za pomocą klinów (klocków dystansowych)
osadzonych w pobliżu kołków rozporowych pomiędzy ościeżnicą a murem.
Szczególną uwagę należy zwrócić na jakość zamocowania ościeżnicy przy dolnym
zawiasie. Zbyt wiotkie zamocowanie może skutkować między innymi opadnięciem
skrzydła. W celu przesunięcia położenia kołków w ścianie należy użyć blach
kotwiących, po uprzednim przykręceniu ich do ościeżnicy. Blachy
kotwiące należy zamocować do ściany na pomocą kołków lub
wkrętów. Blachy kotwiące nie należą do wyposażenia standardowego
drzwi. Ościeżnice drzwi jednoskrzydłowych należy montować przy pomocy
nie mniej niż 8 stalowych kołków rozporowych (lub 8 blach kotwiących).
W przypadku drzwi dwuskrzydłowych ościeżnice należy montować przy pomocy nie
mniej niż 9 stalowych kołków rozporowych (lub 9 blach kotwiących).
Przestrzeń pomiędzy murem i ościeżnicą należy szczelnie wypełnić zaprawą
cementowo-wapienną lub gipsową, w przypadku ścian wykonanych z płyt GKF.
Dla ościeżnic wewnętrznych należy wykonać analogiczne czynności
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wypełniając całość klejem do płyt GK lub zalewając ościeżnicę zaprawą
cementowo-wapienną. Następnie należy dokręcić wkręt kołka rozporowego w celu
maksymalnego usztywnienia ościeżnicy. Dopuszcza się wypełnienie szczelin
pomiędzy ościeżnicą a murem płytami GK. W przypadku ościeżnic obejmowanych
regulowanych dopuszcza się wypełnienie klejem do płyt GK lub zaprawą cementowowapienną tylko – ościeżnica stalowa, części stałej ościeżnicy. Regulowaną obejmę,
jako element nie stanowiący przegrodę pożarową, można montować z
wykorzystaniem piany poliuretanowej, kleju montażowego lub innych materiałów
budowlanych. Ościeżnica musi być zamocowana sztywno w sposób nie pozwalający
na jakiekolwiek odkształcenia w trakcie użytkowania drzwi, w związku z tym zaleca
się wypełnianie przede wszystkim zaprawą cementowo-wapienną.
Drzwi jedno i dwuskrzydłowe o odporności ogniowej EI 30 i EI 60 oraz drzwi bez
odporności ogniowej w ościeżnicy stalowej mogą być montowane w otworach
budowlanych przy użyciu przeciwpożarowej pianki poliuretanowej. W przypadku
montażu ościeżnicy na piankę w miejscu kotwienia jej do ściany należy zastosować
podkładki pod ościeżnicę z płyty krzemianowo-wapniowej.
Uszczelkę pęczniejącą samoprzylepną mocujemy na całym obwodzie ościeżnicy.
Uszczelka pęczniejąca powinna być przyklejana na oczyszczoną i
odtłuszczoną powierzchnię. W ościeżnicach narożnych i wewnętrznych ukształtowano
specjalny rowek, w którym należy umieścić uszczelkę pęczniejącą. W pozostałych
typach ościeżnic uszczelkę umieszcza się w linii kołków mocujących.
Do drzwi o odporności EI 30 stosuje się uszczelki o przekroju 10x2 mm, do
odporności ogniowej EI 60: 20x2 mm.
5.1 Powłoki – laminaty
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys
i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i
zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 - dla
stolarki okiennej i drzwiowej
6.1 Ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. OBMIAR ROBÓT
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Jednostką obmiarową robót jest szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.
8. ODBIOR ROBÓT
Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane SST , oraz czynności wyszczególnione w
punkcie Wymagania dotyczące wykonania robót
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-10085:2001
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Okucia budowlane. Podział.
Kit budowlany trwale plastyczny.
Pokosty sztuczne i syntetyczne.
Pokost lniany.
Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

10.1. Inne
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL2000.
Aktualne warunki wykonania i odbioru robót
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