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B-00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT

1.1 Przedmiot specyfikacji
PowyŜsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, które
zostaną wykonane w ramach Przystosowanie do potrzeb prowadzenia punktu handlowo-gastronomicznego ( z
uwzględnieniem toalet ogólnie dostępnych ) zrealizowanej w systemie surowym otwartym części budynku A
na obszarze części południowej Ogrodu Botanicznego w Kielcach.
1.2. Zakres stosowania
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie
1.1.
1.3. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4 Podstawowe określenia
UŜyte w Specyfikacji wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku
następująco:
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych.
Roboty budowlane – budowa a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu
budowlanego.
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę
obiektu budowlanego.
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez
urządzenia zaplecza budowy.
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy lub
wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, ksiąŜka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe dziennik
montaŜu.
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w
budownictwie.
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie
wykonywania robót.
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za
prowadzoną budowę.
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Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezaleŜny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja prawidłowości
wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją
Projektową.
Kierownik Projektu /MenadŜer Projektu/ – Przedstawiciel Inwestora
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich
Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania
zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym
dla danego zagadnienia.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów
Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano –
montaŜowych.
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru naleŜy wyjaśniać w trakcie negocjacji.
Po złoŜeniu oferty przyjmuje się, Ŝe Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny
przedmiotu zamówienia.
Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, uchybienia i
szkody jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas
wykonywania robót i dostaw.
Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
1.5.1.

Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie
określonym w umowie.
Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania placu budowy :
- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy
- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru robót
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, a koszty
z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej.

1.5.2.

Zgodność robót z dokumentacją projektową

Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część umowy.
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru naleŜy wyjaśniać w trakcie negocjacji.
Po złoŜeniu oferty przyjmuje się, Ŝe Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny
przedmiotu zamówienia.
Wszystkie uŜyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi,
spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.
1.5.3

Warunki zabezpieczenia placu budowy
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Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aŜ do zakończenia i
odbioru robót.
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał urządzenia
zabezpieczające ( takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnały itp.) i podejmie
wszystkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego i
pieszego.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urządzenia
zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez MenadŜera Projektu. BieŜąca kontrola stanu i kompletności
oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu i lokalizacją robót, spoczywa na Wykonawcy.
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie.
1.5.4

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i
prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp.
W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń.
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca. O fakcie
uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi MenadŜera projektu i zainteresowane władze.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników
znajdujących się obrębie prowadzonych robót.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w.w. elementów
zieleni Wykonawca ponosi wszelką
odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”.
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego
(tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozścielenie warstwy 5-8 cm ziemi
urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).
1.

Materiały
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów uŜytych
do realizacji robót.
W terminie wyznaczonym przez MenadŜera Projektu Wykonawca powinien przedstawić do zatwierdzenia
informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobycia materiałów.
Do wykonania robót budowlanych naleŜy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 7.07.1994
r.- Dz.U. Nr. 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi
przepisami wydano atest zgodności mający w zaleŜności od rodzaju wyrobu formę:
- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną jeŜeli nie są objęte
certyfikacją w pkt. poprzednim.
W przypadku
materiałów dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, kaŜda partia
materiałów dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy.
Wykonawca zobowiązany jest na bieŜąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały nie
odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy.
Materiały nie spełniające wymagań jakościowych Wykonawca wbuduje na własne ryzyko licząc się z
koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub niezapłaceniem za wykonane roboty.
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów. Po zakończeniu robót
miejsca czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich pierwotnego stanu.
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska.
Wszelkie konsekwencje uŜycia materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.
JeŜeli dokumentacja projektowa i szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić MenadŜera
Projektu o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego akceptację.
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3. Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt który gwarantować będzie wymaganą jakość oraz
terminowość wykonywanych robót.
Dobór sprzętu wymaga akceptacji MenadŜera Projektu. Sprzęt nie gwarantujący naleŜytego wykonania robót
zostanie przez MenadŜera Projektu nie dopuszczony do robót. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym.
Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących
ograniczeń odnośnie obciąŜeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt.
4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Podczas transportu materiałów po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących
ograniczeń odnośnie obciąŜeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt. Środki
transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Liczba środków transportu
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi Umową.
5. Wykonanie robót
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów
Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano –
montaŜowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami
SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną
przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót
będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Pomiary i
badania materiałów Wykonawca powinien prowadzić zgodnie z warunkami szczegółowymi oraz
obowiązującymi normami. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem tych badań ponosi
Wykonawca. Na zlecenie MenadŜera Projektu Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe
badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Do kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę lub na niej wytwarzanych uprawniony jest MenadŜer
Projektu. O zauwaŜonych wadach powiadomi Wykonawcę, a w przypadkach szczególnych- InwestoraZamawiającego.
6.1. Pobieranie próbek
Ilości i częstotliwość pobieranych próbek określają normy i warunki szczegółowe.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić MenadŜerowi Projektu moŜliwość wzięcia udziału w pobieraniu
próbek. MenadŜer projektu moŜe pobierać próbki i wykonywać badania niezaleŜnie od Wykonawcy na koszt
Zamawiającego, wówczas jednak próbki powinny być pobierane w obecności Wykonawcy.
6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, kaŜda
partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań. Wykonawca przedstawia MenadŜerowi Projektu.
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6.3

Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje:
a/ dziennik budowy
b/ ksiąŜkę obmiaru robót
c/ dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów,
recepty robocze, wyniki badań kontrolnych)
d/ inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy
- dokumentację projektową
- protokół przekazania placu budowy
- protokóły z narad i ustaleń
- protokóły odbiorów częściowych robót
Dokumenty powinny być dostępne dla MenadŜera Projektu i przedstawione mu na kaŜde Ŝądanie. Dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru robót.
7. Obmiar robót
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach określonych
w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności MenadŜera Projektu, po wcześniejszym
powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do
ksiąŜki obmiaru. Obmiary powinny być przeprowadzone przed odbiorem częściowym lub końcowym robót.
Obmiary robót podlegających zakryciu powinny być dokonane prze ich zakryciem, a robót zanikających
w trakcie ich wykonywania. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilościach
podanych
w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na piśmie.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez
Kierownika Projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.
8. Odbiór robót
8.1 Rodzaje odbiorów
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez MenadŜera Projektu przy udziale Wykonawcy:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiór częściowy
- odbiór końcowy
- odbiór ostateczny
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc wszelkie
koszty związane z w/w odbiorami.
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte.
Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru. Jakość i ilość robót ocenia MenadŜer Projektu na podstawie dokumentów bieŜącej kontroli jakości, na
podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na
podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru.
8.3 Odbiór częściowy robót
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem naleŜnego wynagrodzenia.
W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego robót
stanowi podstawę do wystawienia faktury.
8.4 Odbiór końcowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, jakości i
wartości.
1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego:
Kielce, marzec 2019
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A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika
budowy potwierdzonym przez MenadŜera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego.
B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia potwierdzenia
przez MenadŜera Projektu zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz kompletności dokumentów do
odbioru końcowego.
C/ odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale MenadŜera
Projektu i Wykonawcy
D/ komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami MenadŜera Projektu
E/ w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się równieŜ z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu
F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane przy
odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych
G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzorca
przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt budowy
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót
- dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru
- uwagi i zalecenia MenadŜera Projektu , zwłaszcza przy odbiorze robót
zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego
zaleceń
- recepty robocze i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, atesty jakościowe wbudowanych
materiałów
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez MenadŜera Projektu, Zamawiającego
i jednostkę współfinansującą zamówienie (UE)
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, Ŝe roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe
do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.
8.5. Odbiór ostateczny robót
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym
lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny
wizualnej zadania z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować:
-robociznę bezpośrednią
-wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem,
montaŜ, demontaŜ na stanowisku pracy)
-koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić
w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT .
Kielce, marzec 2019
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Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją
kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.
UWAGA:
Pełniącym nadzór inwestorski jest MenadŜer Projektu, który dysponuje branŜowymi inspektorami nadzoru.
JeŜeli w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie została zmieniona nazwa- Inspektor Nadzoru lub
Nadzór naleŜy rozumieć je jako MenadŜer Projektu.
10. Przepisy związane
Obowiązujące normy oraz przepisy
Przy wykonywaniu i montaŜu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako obowiązujące
naleŜy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN naleŜy przyjąć normy DIN
lub odpowiednie normy EN. W kaŜdym wypadku naleŜy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów. W
szczególności naleŜy przestrzegać poniŜszych norm.
Normy PN:
PN-70/B-02010
PN-74/B-02009
PN-77/B-02011
PN-76/B-03200
PN-87/B-02151
PN-91/B-02020
PN-93/B-02862
PN-76/C-81521
PN-79/C-81530
PN-80/C-81531
PN-88/C-81523
PN-93/C-81515
PN-93/C-81532/01
PN-71/H-04651
PN-89/H-92125
PN-78/M-69011
BN-84/6755-08
BN-89/6821-02
Instrukcja ITB
nr 320
Normy EN:
EN 42
EN 77
EN 88

Normy DIN:
DIN-267
DIN-456
DIN-1249
DIN-1725
DIN-1745
DIN-1748
DIN-4100
DIN-4102
Kielce, marzec 2019

ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia śniegiem
ObciąŜenia stałe i zmienne
ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenia wiatrem
Konstrukcje stalowe. ObciąŜenia statyczne i projektowanie
Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach
Ochrona cieplna budynków
Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie
Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowanych na działanie
wody oraz oznaczanie nasiąkliwości
Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłoki
Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepności powłok do podłoŜa oraz
przyczepności międzywarstwowej
Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności powłok na działanie mgły solnej
Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłok
Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej
środowisk
Stal. Blachy i taśmy ocynkowane
Złącza spawane w konstrukcjach stalowych
Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wełny mineralnej.
Filce i płyty
Szkło budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITBnr 221 ; Wytyczne oceny
odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych.
Badania rozprzestrzeniania ognia

Metody badania okien. Badanie przepuszczalności przylg
Metody badania okien. Badanie odporności na wiatr
Metody badania okien. Badanie szczelności na ulewę pod ciśnieniem
statycznym dla pulsującego parcia powietrza z nad- i podciśnieniem

Łączniki mechaniczne
Wyroby ceramiczne, dachówki
Szkło budowlane
Stopy aluminiowe
Blachy i taśmy z aluminium
Profile tłoczone z aluminium
Konstrukcje spawane
Właściwości materiałów budowlanych i elementów budowli w warunkach
poŜaru
9

DIN-4108
DIN-4109
DIN-4113
DIN-4115
DIN-7168
DIN-7863
DIN-7864
DIN-1635
DIN-16936
DIN-17440
DIN-17441
DIN-18056
DIN-18202
DIN-18360
DIN-18516
DIN-50976
DIN-52615
DIN-55928
DIN-67530
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Ochrona cieplna w budownictwie
Ochrona przed hałasem w budownictwie
Aluminium w budownictwie. Zasady obliczeń
Lekkie konstrukcje stalowe
Odchyłki wymiarów elementów gotowych
Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne
Izolacyjne folie elastomerowe
Folie izolacyjne
Folie elastyczne / kauczuk butylowy
Stale nierdzewne
Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla półfabrykatów walcowanych na
zimno
Ściany okienne
Tolerancje w budownictwie
Roboty konstrukcji metalowych
Okładziny ścian zewnętrznych, wentylowane
Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe
Badania ochrony cieplnej. Określenie wsp. przepuszczalności pary wodnej
Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych
Powłoki lakierowe. Badania
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B-01.00.00
OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH I SUFITY PODWIESZONE
kod CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych i okładzin
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
PowyŜsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, które
zostaną wykonane w ramach Przystosowanie do potrzeb prowadzenia punktu handlowo-gastronomicznego ( z
uwzględnieniem toalet ogólnie dostępnych ) zrealizowanej w systemie surowym otwartym części budynku A
na obszarze części południowej Ogrodu Botanicznego w Kielcach.
1.2.

Zakres stosowania specyfikacji

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

Zakres robót objętych specyfikacją

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie aŜurowej
konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej.

1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi
w SST B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 1.4
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2 . Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405 –
wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych:

Lp.

Wymagania

1.
2.

Powierzchnia
Wymiary i tolerancje
grubość
szerokość
Kielce, marzec 2019

GKBI
wodoodporna
równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, naroŜników i krawędzi
[mm]:
9,5; 12,5; 15; >18 (+/-0,5)
GKB zwykła

GKF ognioodporna

1200 (+0; -5,0)
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długość
prostopadłość
Masa 1 m2 płyty o grubości [kg] :
9,5 mm
12,5 mm
15,0 mm
>18,0 mm
Wilgotność [%]
Trwałość struktury przy opalaniu
[min]
Nasiąkliwość [%]
Oznakowanie:
kolor kartonu
barwa napisu

3.

4.
5.
6.
7.

[2000 –3000] (+0;-6)
róŜnica w długości przekątnych <5
< 9,5
<12,5
<15,0
<18,0
-

11,0:13,0
13,5:16,0
16,0:19,0
<10,0
>20

<12,5
<15,0
-

<10
nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN......, data produkcji
szary jasny
szary jasny
zielony jasny
niebieska
czerwona
niebieska

Rockfon® Mono® Acoustic
Opis produktu

Krawędzie

Wymiary
Długość (min. – max.
mm)
Szerokość (min. – max.
mm)
Kolor
Wartość L
Powierzchnia
Odbicie światła
Współczynnik
rozproszenia światła
αw
NRC
Rw (C;Ctr)
Reakcja na ogień

System monolityczny składający się z płyty z wełny skalnej (40
mm), szpachli i tynku
Widoczna strona: elegancki, udoskonalony tynk akustyczny
Tył płyty: szczelna membrana (w przypadku Rockfon Mono
Acoustic Direct - welon mineralny)
TE Ready-Mix Render, Direct TE Ready-Mix Render, Flecto TE
Ready-Mix Render, TE Elegant Render, Direct TE Elegant Render,
Flecto TE Elegant Render

1200 - 1800
900 - 1200
Biały
94.5
Gładka
Elegant Render: 87%
Ready-Mix Render: 78%
Elegant Render: >99%
0,90 - 1,00
0,90 - 0,95
22
A2-s1,d0

2.3

Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-B32250 Woda do celów budowlanych. Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować
wodę pitną. Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Kielce, marzec 2019
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2.4 Piasek
Powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych nie powinny zawierać domieszek organicznych oraz mieć frakcje róŜnych
wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm.
3

SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.1.

Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków powinien wykazać się moŜliwością korzystania
z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2 Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilki podkładach dystansowych.
Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. KaŜdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla
usztywnienia w miejscach usytuowania podkładek.
Pakiety naleŜy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym podkładzie
Wysokość składowania – do 5 pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. Transport płyt
odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umoŜliwiają
przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt gr.12,5 mm lub 2400 m2 o gr.9,5 mm.
Rozładunek płyt powinien odbywać się przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub
Ŝurawia wyposaŜonego w zawiesie z widłami.
5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2 . Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania i przebicia oraz osadzone
ościeŜnice okienne i drzwiowe. Zaleca się przystąpienie do wykonania okładzin po okresie wstępnego osiadania
is kurczów murów, tj.po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Przed rozpoczęciem prac
montaŜowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. Okładziny z płyt g-k naleŜy
wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ 5 0C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej
00C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny być suche
i dobrze przewietrzone.
5.3. MontaŜ ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych
A/ Konstrukcja wsporcza
Ściany działowe na szkielecie z profili stalowych naleŜy wykonać z płyt kartonowo-gipsowych o grubości 12,5
(15) mm ze sfazowanymi brzegami, przymocowanych obustronnie do słupków z profili stalowych
doprowadzonych na pełną wysokość do spodu płyty stropowej. Słupki z profili stalowych o grubości ścianki ok.
2 mm winny być rozstawione zgodnie z zaleceniami producenta płyt. NaleŜy je wykonać z ocynkowanej stali
niskowęglowej z powłoką pasywacyjną o grubości co najmniej 0,55 mm. Wykonawca winien zastosować wkręty
samogwintujące z łbem wpuszczanym. Masy szpachlowe do płyt kartonowo-gipsowych winny spełniać
wymagania Polskich Norm i Norm DIN pod względem kurczliwości i konsystencji. Taśma do spoin winna mieć
13
Kielce, marzec 2019

szerokość co najmniej 53 mm. Ostateczna powierzchnia lica płyt winna być odpowiednio gładka i płaska, aby
była gotowa do nałoŜenia powłoki dekoracyjnej (wykończeniowej). Słupki z profili metalowych winny być
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo i pokrytej warstwą Ŝelazoocynku. Otwory na drzwi winny
być wymierzone zgodnie z Rysunkami. Szkielet stalowy i obróbki krawędzi winny być zgodne z pisemnymi
zaleceniami producenta. Słupki z profili stalowych winny mieć odpowiednią grubość, aby uzyskać ogólną
grubość ścian przedstawioną na Rysunkach. Słupki naleŜy przymocować w rozstawie wskazanym na Rysunkach
do górnych i dolnych profili poziomych zgodnie z zaleceniami producenta. Powierzchnie wszystkich płyt
kartonowo-gipsowych naleŜy zaspoinować i zagruntować, aby przygotować je do nałoŜenia powłok
dekoracyjnych (wykończeniowych) - malarskich lub tapet.
B/ Płyty kartonowo-gipsowe
Płyty kartonowo-gipsowe wodoodporne
Jako płyty kartonowo-gipsowe wodoodporne naleŜy zastosować płyty z rdzeniem gipsowym, zabezpieczone
przed wodą domieszką silikonową, oklejone papierem hydrofobowym.
Płyty kartonowo-gipsowe ognioodporne
Płyty kartonowo-gipsowe ognioodporne winny zawierać dodatki do włókna szklanego i domieszki do rdzenia
gipsowego dla poprawienia ich ognioodporności, odpowiednio poświadczonej atestami i próbami niezaleŜnego,
uprawnionego Organu Badawczego.
Płyty kartonowo-gipsowe ścienne
Jako płyty kartonowo-gipsowe ścienne naleŜy zastosować płyty kartonowo-gipsowe klasy 1 z rdzeniem z gipsu
napowietrzonego o krawędzi prostokątnej, pozwalającej uzyskać gładkie i niewidoczne połączenia.
C/ Elementy mocujących
Elementy mocujące winny być odpowiednio dobrane oraz spełniać wymagania Specyfikacji.
Wszystkie śruby, wkręty, nakrętki i kotwy winny mieć wytrzymałość odpowiednią do ich przeznaczenia oraz
być wyprodukowane z najbardziej odpowiedniego gatunku stali ocynkowanej lub kadmowanej.
Wykonawca winien dostarczyć wszystkie niezbędne i odpowiednio dobrane łączniki i elementy mocujące do
stałych ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych. Wszystkie elementy mocujące winny spełniać wszystkie
wymagania przepisów prawnych w zakresie ich wytrzymałości i rodzaju. Elementy mocujące w częściach
składowych konstrukcji szkieletowej nie mogą być widoczne, i ile z Rysunków nie wynika co innego.
D/ Izolacja (wypełnienie)
Wykonawca winien wypełnić ściany działowe warstwą wełny mineralnej (lub równorzędnym materiałem) o
grubości zapewniającej wymagane parametry poŜarowe i akustyczne, natomiast wszystkie szczeliny w płycie
kartonowo-gipsowej u dołu i u góry ściany – masą szpachlową lub uszczelniającą, zaleŜnie od potrzeby.
E/ Akcesoria
Listwy, kątowniki krawędziowe, spoiny, itp.
Jako listwy / kątowniki krawędziowe Wykonawca winien zastosować listwy ze stali niskowęglowej
ocynkowane, dostosowane do grubości płyt kartonowo-gipsowych i stanowiące wzmocnienia krawędzi
wskazanych na Rysunkach. Na wszystkich odsłoniętych naroŜnikach Wykonawca winien zastosować metalowe
kątowniki wzmacniające zgodnie z zaleceniami producenta płyt. Ściany z płyt kartonowo-gipsowych powinny
być w odpowiednich odstępach dylatowane przy pomocy systemowych profili ze stali niskowęglowej
ocynkowanej. Dylatacje podstawowe winny zawierać uszczelki o szerokości na profilach aluminiowych.
Spoiny winny być wypełnione uszczelnieniem w odpowiednich miejscach
5.4. Sufity z włókien mineralnych na ruszcie stalowym
Konstrukcja rusztu zbudowana jest z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6.
PrzedłuŜenia odcinków profili nośnych, gdy istnieje taka potrzeba w związku z wielkością pomieszczenia,
dokonuje się przy uŜyciu łącznika wzdłuŜnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy
pomocy wieszaków dgy chodzi o sufit obniŜony (stopień obniŜenia sufitu determinuje uŜycie pręta mocującego
o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyŜowych (60/60) – gdy chodzi o sufit mocowany
bezpośrednio do podłoŜa. Konstrukcję rusztu sufitu obniŜonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak
w pomieszczeniach długich i wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy
stosuje się równieŜ dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. W rusztach dwuwarstwowych do
łączenia obu warstw ze sobą uŜywa się łączników krzyŜowych 60/60. W celu usztywnienia całej konstrukcji
rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian.
Kielce, marzec 2019
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.
Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań płyt g-k powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowokartonowych”
W szczególności powinna być oceniana:
-

równość powierzchni płyt,

-

naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),

-

wymiary płyt (zgodnie z tolerancją),

-

wilgotność i nasiąkliwość,

-

obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Jednostką obmiarową jest:
-

powierzchnia obudowy w m2 jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej
od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyŜszej kondygnacji, zabudowy
pionów instalacyjnych oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.

-

powierzchnia sufitów obliczana w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.

-

z powierzchni gipsowo-kartonowych nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urządzeń, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza niŜ 0,5 m2

7.2 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej.

8.ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Odbiór podłoŜa – naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt g-k.
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą.
Dokonanie odbioru podłoŜa jak i okładzin płytami uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt 6 dały pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze:
Wymagania określa norma PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:
zgodność z dokumentacją techniczną,
rodzaj zastosowanych materiałów,
przygotowanie podłoŜa,
prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach,
wichrowatość powierzchni
Dopuszczalne odchyłki powierzchni:
1) odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej – nie
większa niŜ 2 mm i w liczbie nie większej niŜ 2 na całej długości 2 metrowej łaty kontrolnej,
2) odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego – nie większe niŜ 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 3 mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokości oraz nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniach o wysokości powyŜej 3,5 m,
Kielce, marzec 2019
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-

poziomego – nie większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 3 mm na całej powierzchni
ograniczonej ścianami, belkami itp.
3) odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie większe niŜ 2 mm
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Pokrycie dachu papą
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
oczyszczenie i przygotowanie podłoŜa,
przymocowanie płyt do gotowego rusztu metalowego za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i
dopasowaniem,
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,
szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, zabezpieczenie spoin taśmą
papierową,
szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
likwidację stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-72/B-10122

Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405

Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych

PN-93/B-02862

Odporność ogniowa

PN-B-32250

Woda do celów budowlanych

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Norma ISO

(Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości

Inne dokumenty i instrukcje
Informator – Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” wydanie IV – Kraków 1996
r.
Instrukcja montaŜu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE – NIDA GIPS – wydanie 2002 r.

B.02.00.00 Roboty murowe
kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie

Kielce, marzec 2019
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
PowyŜsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, które
zostaną wykonane w ramach Przystosowanie do potrzeb prowadzenia punktu handlowo-gastronomicznego ( z
uwzględnieniem toalet ogólnie dostępnych ) zrealizowanej w systemie surowym otwartym części budynku A
na obszarze części południowej Ogrodu Botanicznego w Kielcach. P
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych, ścian wewnętrznych konstrukcyjnych i ścian
działowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2 Cegła silikatowa
Cegły pełne i bloki drąŜone do wykonania ścian gr. 8, 12, cm
Wymagania: nasiąkliwość 16%; odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń; gęstość- nie
więcej niŜ 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3dla drąŜonych.
2.3 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.4 Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.”, a w szczególności:
nie zawierać domieszek organicznych
mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy
budowlane zwykłe”.
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę naleŜy
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie
ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowowapiennej naleŜy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego
17
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uŜytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę,
bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy składników zapraw dobierać
doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z dokumentacją co do odsadzek, wyskoków i otworów.
W pierwszej kolejności naleŜy wykonać ściany nośne. Ścianki działowe naleŜy murować nie wcześniej
niŜ po zakończeniu ścian konstrukcyjnych.
Ściany naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów
wykonywanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe.
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem ścian.
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych ( np. przez przykrycie
folią lub papą). Przy wznowieniu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
Spoiny w murach ceglanych:
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a
minimum 10 mm,
10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych: liczba cegieł uŜytych w połówkach do ścian nośnych nie
powinna być większa niŜ 15% całkowitej liczby cegieł.
Połączenia murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości róŜniącej się więcej niŜ
5 mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Cegła silikatowa
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie:
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej.
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb
i pęknięć, odporności na uderzenia.
W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom
laboratoryjnym ( szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu)
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Kielce, marzec 2019
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.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór robót murowych powinien się obyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
1.

Podstawa płatności

Zapłata następuje za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje :
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
wykonanie ścian, naroŜy, przewodów dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

10. Przepisy związane
PN-68/B –10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996
Wyroby budowlane ceramiczne
PN-EN 197-1:2002
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego
uŜytku.
PN-B-30000:1990
Cement portlandzki.
PN-88/B-30001
Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003
Cement murarski 15.
PN-88/B-30005
Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020
Wapno
PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy
PN-B-12066
Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy.

B-03.00.00
Tynki zwykłe wewnętrzne, okładziny ścian
kod CPV 45410000-4 Wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych
kod CPV 45431200-9 Kładzenie glazury
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
PowyŜsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, które
zostaną wykonane w ramach Przystosowanie do potrzeb prowadzenia punktu handlowo-gastronomicznego ( z
uwzględnieniem toalet ogólnie dostępnych ) zrealizowanej w systemie surowym otwartym części budynku A
na obszarze części południowej Ogrodu Botanicznego w Kielcach.
Kielce, marzec 2019
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin ścian:
Tynki wewnętrzne
Okładziny ścienne wewnętrzne
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę naleŜy
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie
ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowowapiennej naleŜy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego
uŜytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę,
bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy składników zapraw dobierać
doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.3.

Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:
Barwa –wg ustaleń projektanta
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 Mpa
Odporność szkliwa na pękanie włoskowate nie mniej niŜ 160oC
2.4

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy
PN-88/B- 32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych moŜna
stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.5

Piasek

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.”, a w szczególności:
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-

nie zawierać domieszek organicznych
mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnichśrednioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o
prześwicie 0,5 mm.
-

3.

Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Wykonawca przystępujący do wykonywania tynków zwykłych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z
następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do
zapraw, przenośnych zbiorników na wodę.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4
4.2. Transport materiałów
Transport cementy i wapna sucho gaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08.
Cement i wapno sucho gaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno sucho
gaszone workowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone
przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych. Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym
zawilgoceniem. Materiał na okładziny ścian powinny być podczas transportu zabezpieczone przed
uszkodzeniami.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2 Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i
okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po
upływie 4-6 m-cy po zakończeniu stanu surowego. Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ
+5oC pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej OoC. W niŜszych temperaturach moŜna
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”.
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w
ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą.
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B- 10100 p.3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie
PN-70/B- 10100 p.3.1.1. PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/B –10100 p. 3.3.2.

5.3 Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
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W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na
głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą.
5.4 Wykonanie tynków zwykłych
Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub podkładu
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.
Tynki zwykłe kategorii III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy.
Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych naleŜy
wykonywać według pasów i listew kierunkowych.
Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonywania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne : tynków nie naraŜonych na
zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2
5.5Wykonanie okładzin ceramicznych
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do
równego i gładkiego podłoŜa. PodłoŜe pod okładziny ceramiczne stanową nie otynkowane mury z cegły.
Do osadzenia wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku.
Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót okładzinowych, podłoŜe naleŜy oczyścić z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. Na oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię ścian naleŜy nałoŜyć
dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu.. Obrzutkę naleŜy wykonać o grubości 2-3 mm z
cienkiej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane i moczone przed przystąpieniem do mocowania przez 2 do 3
godzin w czystej wodzie. Płytki mocowane do podłoŜa na zaprawie klejowej i spoinowane gotową zaprawą
spoinową (wodoodporną w przypadku okładziny basenu). Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie
układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 oC. Dopuszczalne odchyłki krawędzi płytek od kierunku
poziomego lub pionowego nie powinny być większe niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od
płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na długości łaty dwumetrowej

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonywania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.
Przy odbiorze na budowie materiałów ceramicznych do okładzin naleŜy dokonać:
sprawdzenia zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem
próby doraźnej przez oględziny, opukanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, liczby szczerb i
pęknięć, odporności na uderzenia.
W przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy je poddać badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
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Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie
surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię
tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę
poziomą. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza
od 0,5 m2. Powierzchnię okładzin ceramicznych oblicza się w m2.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Odbiór podłoŜa i tynków
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. JeŜeli
odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. JeŜeli choć jeden
wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien być odebrany.
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości tynku,
zaliczyć tynk do niŜszej kategorii,
w przypadku gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać
roboty tynkowe.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być
większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem
nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą
być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między przegrodami
pionowymi.
Niedopuszczalne są następujące wady:
wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków
przenikających z podłoŜa, pleśni itp.
Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoŜa.
8.2.

Odbiór podłoŜa pod płytki ceramiczne
Wg punkty 2.3.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa
B-11.01.00 Tynki wewnętrzne
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie
materiałów i sprzętu, obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, ustawienie i obsługę rusztowań
przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, przygotowanie podłoŜa, umocowanie i
zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych
elementów, wykonanie tynków, reperacja tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek
materiałów, likwidacja stanowiska roboczego.
B-11.02.00 Okładziny ścian
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podłoŜa, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiałów i
sprzętu, moczenie i docinanie płytek, wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, oczyszczenia miejsca pracy z pozostałości
materiałów.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-88/B-32250
PN-B-30020:1999
PN-79/B-06711
PN-90/B-14501
PN-B-19701:1997
PN-ISO-9000

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Wapno.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Zaprawy budowlane zwykłe
Cementy powszechnego uŜytku.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- Część B- Roboty wykończeniowe, zeszyt
1 „Tynki”, wydane przez ITB – Warszawa 2003 r.

B-04.00.00 POSADZKI
kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
PowyŜsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, które
zostaną wykonane w ramach Przystosowanie do potrzeb prowadzenia punktu handlowo-gastronomicznego ( z
uwzględnieniem toalet ogólnie dostępnych ) zrealizowanej w systemie surowym otwartym części budynku A
na obszarze części południowej Ogrodu Botanicznego w Kielcach.
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5.4 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
5.5 Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
5.6 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w
SST B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 1.4
5.7 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw naleŜy stosować wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i
muł.

2.3 Piasek (PN-EN 13139:2003)
Powinien spełniać wymagania przedmiotowej normy a w szczególności :
-nie powinien zawierać domieszek organicznych,
-oraz mieć frakcje róŜnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,51,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.4 Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.5 Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego, mączki mineralnej i dodatków
uszlachetniających. Zastosowanie do szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niŜ 5 mm.
2.6 Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W
posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren wynoszą przy grubości warstw
2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.

2.7 Wyroby terakotowe
Płytki podłogowe terakotowe i gresy – właściwości:
-barwa: wg wzorca producenta,
-nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niŜ 2,5%,
-wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 25,0 MPa,
25
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-ścieralność nie więcej niŜ 1,5 mm, Gresy – V klasa ścieralności,
-mrozoodporność liczba cykli nie mniej niŜ 20,
-kwasoodporność nie mniej niŜ 98%,
-ługoodporność nie mniej niŜ 90 %,
-twardość wg skali Mahsa 8,
-na schodach i wejściach wykonane jako antypoślizgowe.
Płytki terakotowe i gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
-stopnice schodów,
-listwy przypodłogowe,
-kątowniki, naroŜniki.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
-długość i szerokość: +/- 1,5 mm,
-grubość : +/- 0,5 mm,
-krzywizna: 1,0mm
Płytki pakowane są w pudłach tekturowych zawierających ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres
producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące
wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony jest do stosowania w budownictwie
Świadectwem ITB nr ...”
Materiały pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania.
Posadzki z lastryka
Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna
przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości
ziaren kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.
Posadzki cementowe i lastrykowe Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jednolub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko. Posadzki naleŜy wykonywać zgodnie z projektem, który
powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać
wytrzymałość nie niŜszą – przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych
posadzkach – 10 MPa. W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne – oddzielające posadzkę
wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, – dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie
róŜniących się wymiarach, – przeciwskurczowe w odstępach nie większych niŜ 6 m, przy czym powierzchnia
pola zbliŜonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m 2
przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach
jednowarstwowych. Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej 4
m2 za pomocą wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika mosięŜnego, paska polichlorku
winylu) osadzonych w podkładzie. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. Mieszankę
lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę nalezy dokładnie zagęścić, a powierzchnię
wyrównać i zatrzeć na gładko. Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni
naleŜy wstępnie oszlifować, aŜ do uzyskania widoczności poszczególnych ziaren kruszywa. Oczyszczoną
posadzkę naleŜy szpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po upływie co
najmniej 5 dni powtórnie szlifować. Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym

3
3.1

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych
materiałów.
4

TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym
materiałom przez producentów.
5

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podkłady betonowe
Wymagania podstawowe:
-

podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,

-

wytrzymałość podkładów badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niŜ: na
ściskanie – 12 Mpa, na zginanie – 3 Mpa,

-

podłoŜe , na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń,

-

podkład powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy,

-

w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne,

-

temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być
niŜsza niŜ 5 0C,

-

zaprawy cementowe powinny być wykonywane mechanicznie,

-

podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie z
ustalonym spadkiem,

-

w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.3. Posadzki z gresu (terakota) – kamienie sztuczne
Posadzki z gresu (terakoty) naleŜy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić
konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek oraz rodzaj zapraw klejowych i
spoinowych. Do wykonania posadzek z płytek moŜna przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i robót
tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi. W pomieszczeniach, w których
wykonywane są posadzki z płytek naleŜy utrzymywać temperaturę zgodną z zaleceniami producenta. Posadzki
w pomieszczeniach mokrych naleŜy wykonywać na specjalnie przygotowanym podłoŜu tzn. po wykonaniu
izolacji wodoszczelnych systemowych wg technologii określonej w Projekcie W miejscach przebiegu dylatacji
konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. Spoiny między płytkami
powinny mieć szerokość umoŜliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokość spoin powinna
być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Do spoinowania moŜna przystąpić dopiero po kilku dniach od
ułoŜenia płytek. Posadzkę z płytek naleŜy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem
z płytek gresu (terakoty) lub z kształtek cokołowych. Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia
zaprawą lub kitem naleŜy niezwłocznie usunąć w czasie układania płytek. Powierzchnia posadzki powinna być
równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym w projekcie spadku. Nierówności mierzone powinny
być 2 metrową łatą. Dopuszczalne odchyłki od płaszczyzny poziomej nie powinny być większe niŜ 5 mm na
całej długości łaty.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub
znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. NaleŜy przeprowadzić
kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić
prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. Wyniki kontroli materiałów i wykonania posadzek
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej.
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8.ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie
właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie naleŜy stosować materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa),
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,
- sprawdzenie grubości warstw posadzkowych,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą szczelinomierza
lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie podłoŜa,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- oczyszczenie stanowiska pracy.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 197-1:2002

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego uŜytku.

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

B.05.00.00
Stolarka
kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
PowyŜsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, które
zostaną wykonane w ramach Przystosowanie do potrzeb prowadzenia punktu handlowo-gastronomicznego ( z
uwzględnieniem toalet ogólnie dostępnych ) zrealizowanej w systemie surowym otwartym części budynku A
na obszarze części południowej Ogrodu Botanicznego w Kielcach.
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie montaŜu stolarki drzwiowej i okiennej, parapetów, wyłazów dachowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
1.

Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.

2.1.

Stolarka drzwiowa wewnętrzna

Drzwi wewnętrzne drewniane fabrycznie wykończone np. firmy Porta Aqua z ościeŜnicą stalową, do
przedsionków pomieszczeń sanitarnych z kratką nawiewną i samozamykaczem (wg. dokumentacji –rys. 06)
Okleina HPL w kolorze popielatym , białym antracytowym, zgodnie z rys. 0,6

2.2.

Okucia budowlane

KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm. Okucia stalowe
powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.

2.3.

Parapety okienne
Parapety okienne konglomerat

2.4.

Składowanie elementów

Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być
utwardzone, poziome i równe. Wyroby naleŜy układać w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych urządzeń
grzejnych i powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
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KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2.

Przygotowanie ościeŜy

Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma przylegać
ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia jego powierzchni, ościeŜe
naleŜy naprawić i oczyścić.
Skrzydła drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe.
5.3.

Osadzenie stolarki drzwiowej

OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu.
Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
Ocena jakości powinna obejmować:
sprawdzenie zgodności wymiarów
sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania
sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia
Powłoki malarskie nie powinny mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych
poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu
i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót jest szt. Wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic lub mb zamontowanego
parapetu.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. Podstawa płatności
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Zapłata następuje za ustaloną ilośc 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

PN-B-10085:2001
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Okucia budowlane. Podział.
Kit budowlany trwale plastyczny.

B.06.00.00
Ślusarka
kod CPV 45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych,

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
PowyŜsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, które
zostaną wykonane w ramach Przystosowanie do potrzeb prowadzenia punktu handlowo-gastronomicznego ( z
uwzględnieniem toalet ogólnie dostępnych ) zrealizowanej w systemie surowym otwartym części budynku A
na obszarze części południowej Ogrodu Botanicznego w Kielcach.
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie montaŜu ślusarki drzwiowej i okiennej aluminiowej , ślusarki drzwiowej i okiennej stalowej, ścianek
systemowych, balustrad wyrzutni ściennej i świetlików.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2. Wbudować naleŜy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami
malarskimi. KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację
Inspektora nadzoru.

2.1. Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa -fasada zewnętrzna
Fasada aluminiowa w konstrukcji słupowo-ryglowej z ciagłą przekładka termiczna , szklona
zestawem termoizolacyjnym z zastosowaniem szkła wysoko selektywnego. Szklenie zestawem szklanym
bezpiecznym o podwyzszonej wytrzymałości na uderzenia (P4) tłukącego się na drobne , nieostre odłamki
Fasada zewnętrzna w kolorze RAL 7023.
Detale i szczegóły ślusarki wg. zestawienia w dokumentacji (rys. 0,6).
2.2.

Ślusarka stalowa

Ślusarkę naleŜy montować kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami
antykorozyjnymi. Na elementy ślusarki stosować naleŜy kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg. PN-EN
10025:2002. Połączenia elementów wykonać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne
błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138.
Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2.1.
Drzwi techniczne do pomieszczenia obróbki strumieniowo-ściernej – pyłoszczelne, pozostałe parametry drzwi
określi Inwestor
2.2 Ścianki systemowe
Ścianki systemowe oddzielające WC płyt wnętrzowych „ATHLON” firmy „TRESPA”
2.3 Składowanie elementów
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby naleŜy układać w
odległości nie mniejszej niŜ 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
3.

Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
Elementy mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu ale muszą być zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzić:
prawidłowość wykonania ościeŜy
moŜliwość mocowania elementów do ścian
jakość dostarczonych elementów do wbudowania
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją.
Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeŜem a ościeŜnicą lub ścianą tak aby nie następowało
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonać z elastycznej masy
uszczelniającej.

6.
6.1.

Kontrola jakości robót
Badanie materiałów

Badanie materiałów uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzającego zgodność z wymaganiami dokumentacji
i normami państwowymi.

6.2

Badanie gotowych elementów

Badanie gotowych elementów powinno obejmować: sprawdzenie wymiarów, wykończenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części
ruchomych. Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru.

6.3

Badanie jakości wbudowania

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod
względem równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia działania części ruchomych, stan i wygląd wbudowanych elementów
oraz ich zgodność z dokumentacją.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla ślusarki okiennej i drzwiowej, ścianek systemowych oraz wyrzutni ściennej
jest m2 ; dla świetlików dachowych szt; dla balustrad mb
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8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
KaŜdy element podlega odbiorowi pod względem:
jakości materiałów, spoin, otworów na śruby
zgodności z projektem
zgodności z atestem wytworni
jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji
jakości powłok antykorozyjnych
jakości prac montaŜowych
Odbiór elementów ślusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu usunięcia usterek potwierdza
Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
9. Podstawa płatności
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie elementów na miejsce montaŜu, zamontowanie, ewentualne uszczelnienie i
oczyszczenie stanowiska pracy..

10. Przepisy związane
PN-80/M-02138
PN-87/B-06200
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430
PN-75/M 69703

Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości.
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Elektrody stalowe otulane do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

B-07.00.00
ROBOTY MALARSKIE
kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
PowyŜsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, które
zostaną wykonane w ramach Przystosowanie do potrzeb prowadzenia punktu handlowo-gastronomicznego ( z
uwzględnieniem toalet ogólnie dostępnych ) zrealizowanej w systemie surowym otwartym części budynku A
na obszarze części południowej Ogrodu Botanicznego w Kielcach.
1.1 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.2 Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie robót malarskich w obiekcie objętym przetargiem.
1.3 Określenia podstawowe
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w
SST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
Powłoka malarska – warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed
wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-dekoracyjną.
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw
dopuszczenia w budownictwie.
Farba akrylowa
Środki gruntujące
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora Nadzoru.
3.0 Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4.0 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.
Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stoŜkowe wg PN-EN-ISO 902:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5 0C naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5.0 WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
Przy malowaniu temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +80C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń
grzewczych.
5.1 Przygotowanie podłoŜy
PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia naleŜy naprawić przez uzupełnienie ubytków szpachlą
gipsową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy
poszerzyć i wypełnić zaprawą cem.-wap.
5.2. Gruntowanie – przed malowaniem farbami akrylowymi powierzchnie naleŜy gruntować pokostem lub
preparatami do gruntowania.
5.3.

Wykonywanie powłok malarskich
Powłoki z farb akrylowych powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.
Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:
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-

sprawdzenie wyglądu powierzchni,

-

sprawdzenie nasiąkliwości,

-

sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa,

-

sprawdzenie czystości.

Roboty malarskie
Badania powłok naleŜy wykonać po ich zakończeniu nie wcześniej niŜ po 7-14 dni. Przeprowadza się je przy
temperaturze nie niŜszej od + 50C przy wilgotności powietrza mniejszej niŜ 65 %.
Badania powinny obejmować:
-

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

-

sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem.

Wyniki kontroli materiałów i wykonania robót malarskich powinny być wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoŜa, farb
ustawieniem rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji
projektowej.
8.ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Odbiór podłoŜa
Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom państwowych
norm. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1.
Odbiór robót malarskich polega na sprawdzeniu:
- wyglądu zewnętrznego powłok
- odporności powłoki na wycieranie polegającym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni szmatką
kontrastowego koloru,
- odporności powłoki na zarysowanie
- przyczepności powłoki do podłoŜa polegającym na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od
podłoŜa,
- odporności powłoki na zmywanie wodą.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Płaci się za ustaloną ilość m2 robót malarskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- dostarczenie i przygotowanie materiałów,
- przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa,
- zagruntowanie podłoŜa,
- przygotowanie farb,
- ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich,
- oczyszczenie stanowiska pracy.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-70/B-10100
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Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-62/C-81502

Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-69/B-10280 Ap1:1999

Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie.
Instrukcje producentów.

B-08.00.00

IZOLACJE

kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
PowyŜsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, które
zostaną wykonane w ramach Przystosowanie do potrzeb prowadzenia punktu handlowo-gastronomicznego ( z
uwzględnieniem toalet ogólnie dostępnych ) zrealizowanej w systemie surowym otwartym części budynku A
na obszarze części południowej Ogrodu Botanicznego w Kielcach.
5.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
5.3 Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objętym przetargiem.
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Izolacje termozgrzewalne
Izolacje termiczne
5.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi
w SST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
5.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2. Wszystkie materiały do izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach państwowych i świadectwach ITB.
2.2.

Materiały do izolacji przeciwwilgociowych

Papa asfaltowa termozgrzewalna modyfikowana SBS - posadzki
Dane techniczne
Fundament Szybki Profil SBS
Przeznaczenie, Dokument odniesienia / CE
Gwarancja [lata]
Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia
Średnie wydłuŜenie, (elastyczność) wzdłuŜ/ w
poprzek [%]
Średnia siła zrywająca wzdłuŜ / w poprzek
[N/5cm]
Średnia grubość asfaltowej powłoki
wodoodpornej: pod osnową / suma nad i pod
osnową [mm]
Całkowita grubość papy [mm]
Giętkość na wałku Ø 30 mm / Spływność [°C]
Ilość papy w rolce / ilość papy na palecie [m2]
CięŜar rolki papy / cięŜar palety z papą [kg]

Papa do fundamentów,
PN/EN 13969:2006
50 / 99 lat
Włóknina poliestrowa/
250g
50 / 50
1000 / 800
2,3 - 2,5 / 2,6
3,2
-12 / 7,5 / 150
41 / 820

2.3. Materiały do izolacji termicznych
- Płyty ze styropianu ekstrudowanego (styrodur) gr. 5 cm do izolacji ścian fundamentowych
-Izolacja pozioma z membrany akustycznej 1 cm
-Hydroizolacja elastyczna z wyobleniem na styku ścian i płyty
-Hydroizolacja 2*papa lub elastyczna zaprawa hydroizolacyjna z wywinięciem na ściany do poziomu
górnego płyty betonowej
Zastosowane materiały powinny odpowiadać normom i świadectwom dopuszczenia w budownictwie i powinny
odznaczać się:
-niskim współczynnikiem przewodności cieplnej,
-małą gęstością objętościową,
-małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowania jak i uŜytkowania,
-duŜa trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu,
-odpornością na preparaty chemiczne, z którymi się stykają,
-brakiem wydzielania substancji toksycznych,
-dostateczną wytrzymałością na działanie obciąŜenia uŜytkowego oraz wymaganą odpornością ogniową.

3.

SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2 Sprzęt do wykonania robót
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów
poszczególnych materiałów.
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4.

TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów.
5.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podkładu:
-

podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań
obciąŜenia,

-

powierzchnia podkładu powinna być równa, czysta, odpylona.

Gruntowanie podkładu:
-

podkład pod izolacje powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową,

-

przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5 %,

-

powłoki gruntujące powinny być nanoszone w jednej lub dwóch warstwach,

-

temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna być niŜsza niŜ 5 0C,

Izolacje papowe
-

izolacje przeciwwilgociowe papowe powinny składać się z jednej warstwy papy na lepiku asfaltowym,

-

grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji powinna wynosić 1,0-1,5 mm,

-

szerokość zakładów papy w kaŜdej warstwie powinna być nie mniejsza niŜ 10 cm, zakłady arkuszy
kolejnych warstw papy powinny być względem siebie przesunięte.

5.2.

Izolacje termiczne
Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny być
układane starannie. Płyty styropianowe naleŜy układać na styk bez szczelin. Przy układaniu kilku warstw kaŜdą
warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy
wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6. Wymagana jakość
materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem jakości
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. NaleŜy przeprowadzić kontrolę
dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość
wykonania podkładu, izolacji z dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów
izolacyjnych , których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Wyniki kontroli
materiałów i wykonania izolacji powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie
dokumentacji projektowej.
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8.ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaświadczenia o jakości materiałów dostarczonych na budowę,
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę.
Roboty wg B.16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- dostarczenie materiałów
- przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa,
- zagruntowanie podłoŜa,
- wykonanie izolacji wraz z ochroną,
- oczyszczenie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze..

PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno..

PN-B-27617:1997

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.
B-09.00.00

Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem
Wyprawy tynkarskie
kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
PowyŜsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, które
zostaną wykonane w ramach Przystosowanie do potrzeb prowadzenia punktu handlowo-gastronomicznego ( z
uwzględnieniem toalet ogólnie dostępnych ) zrealizowanej w systemie surowym otwartym części budynku A
na obszarze części południowej Ogrodu Botanicznego w Kielcach.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem i połoŜenie wyprawy elewacyjnej.
Kielce, marzec 2019
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1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania
ogólne” pkt 1.4. Ponadto następujące określenia:
Zaprawa klejąca- sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do przyklejenia styropianu do
podłoŜa i tkaniny zbrojącej do styropianu.
Zaprawa tynkarska – sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie, przeznaczona do wykonania wyprawy
na warstwie zbrojonej.
Warstwa zbrojona – układ składający się z zaprawy klejącej oraz tkaniny zbrojącej znajdującej się w środku
zaprawy klejącej.
Wyprawa tynkarska – zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowiąca zewnętrzną warstwę wykończeniową
układu ocieplającego.
Spoina klejowa – zaprawa klejąca po stwardnieniu i wyschnięciu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Po wykonaniu ocieplenia ze styropianu naleŜy wykonać tynk akrylowy ATLAS lub inny o podobnych
parametrach.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
KaŜda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu stwierdzającą zgodność
właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.
2.1 Płyty styropianowe
Parametry techniczne płyt XPS:
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2.2 Siatka z włókna szklanego
Zastosowana siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010.
2.3. Zaprawy klejące
Do przyklejenia styropianu i siatki naleŜy stosować zaprawy klejące dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii
zapraw powinien być podany czas przydatności do uŜycia.
2.4.

Podkład tynkarski
Stosowanie podkładu tynkarskiego powoduje uniknięcie przebarwień i wzmacnia przyczepność tynku
do warstwy zbrojącej. Jest to ciecz o konsystencji gęstej śmietany. Podstawowy skład to wodna dyspersja
Ŝywicy organicznej z dodatkiem mineralnym. (bardzo drobnym kruszywem kwarcowym). Środka tego nie
wolno stosować w postaci rozcieńczonej.
2.5. Zaprawy tynkarskie
Do wykonania wyprawy tynkarskiej naleŜy zastosować zaprawę tynkarską silikatową lub silikonową
barwioną w masie w kolorze wg wzornika firmy TERRANOVA – 465C i 235E. Zaprawa powinna być
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i
certyfikacie załączonym do partii zapraw powinien być podany czas przydatności do uŜycia.
Zaprawa powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek, bez zbryleń i obcych wtrąceń, łatwy
do wymieszania z wodą.
2.6. Łączniki rozpręŜne do mocowania styropianu do podłoŜa
Do mocowania styropianu do podłoŜa naleŜy stosować łączniki rozpręŜne odpowiadające wymaganiom
świadectw i aprobat technicznych.
Długość łączników powinna być taka, aby co najmniej 6 cm było osadzone w ścianie.
2.7 Listwy naroŜne
Listwy naroŜne słuŜą do obróbek krawędzi zewnętrznych budynku a takŜe do wzmocnienia krawędzi
otworów wejściowych. Wykonane są z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o kątowym przekroju
poprzecznym 25x25 mm.
6.3.

Listwy cokołowe
Listwa cokołowa montowana jest na dolnej krawędzi ocieplenia i spełnia rolę osłony warstwy
izolacyjnej. Listwa cokołowa moŜe być wykonana z blachy aluminiowej gr. 1 mm lub z wysokogatunkowego
42
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PCW. Przekrój poprzeczny mogą mieć zetowy lub ceowy. Szerokość listwy musi być dostosowana do grubości
warstwy styropianu. Listwy montuje się do ściany przy pomocy kołków rozporowych.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Przy wykonywaniu dociepleń stosuje się typowe narzędzia budowlane, powszechnie uŜywane do wykonywania
tynków tradycyjnych lub gładzi gipsowych:
szczotki z włosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji
kielnie trapezowe do nakładania zaprawy klejowej
pace zębate i pace gładkie do naciągania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej
pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej
wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej
noŜyce do cięcia siatki , młotki, wałki, pędzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas
klejowych i tynkarskich, łaty i poziomice długości 2 m
noŜyce do cięcia styropianu
agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i spręŜarką powietrza
rusztowania i elementy transportu pionowego
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
5. Wykonanie robót
Wykonanie docieplenia powinno być oparte na ogólnych wytycznych zawartych w świadectwie ITB nr
530/94 dotyczącym metody lekkiej-mokrej, w instrukcji ITB nr 336/96 i w świadectwie ITB nr 1005/94.
Prace dociepleniowe naleŜy prowadzić przy temperaturze otoczenia 5-25oC.
Kolejność robót powinna być następująca:
prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i
urządzeń oraz montaŜ rusztowań i zdjęcie obróbek blacharskich
sprawdzenie i przygotowanie podłoŜa
przygotowanie masy klejącej
przymocowanie płyt styropianowych
wykonanie warstwy zbrojonej
wykonanie wyprawy tynkarskiej
demontaŜ rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku
-

5.1 Przygotowanie podłoŜa
Przygotowanie podłoŜa naleŜy rozpocząć od dokładnego umycia elewacji i usunięcia luźno
przylegających powłok malarskich, wszystkie połacie odparzonego tynku naleŜy skuć i wypełnić nową zaprawą
(dotyczy budynku istniejącego). Następnie naleŜy zagruntować ściany emulsją ATLAS UNI GRUNT.
5.2

Przymocowanie płyt styropianowych
Elementem mocującym płyty styropianowe jest warstwa zaprawy klejowej wspomagana dyblami
plastikowymi. Zaprawa klejowa na powierzchni płyty powinna być rozłoŜona w postaci pasma obwodowego i
kilku placków zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni płyty. Płyty styropianu muszą być układane
w taki sposób, aby nie powstały między nimi szczeliny większe niŜ 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie
styków płyt zaprawą klejową. Najlepiej jest układać płyty styropianowe od dołu do góry z przesunięciem spoin
pionowych co kaŜdą warstwę. Styropian po przyklejeniu musi stanowić równą powierzchnię, ewentualne
nierówności naleŜy zeszlifować papierem ściernym. Po upływie dwóch dni od przyklejenia płyt moŜna
rozpocząć kołkowanie. NaleŜy stosować 4 dyble na 1 m 2. Główki łączników nie mogą wystawać poza
płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z nią dokładnie zlicowane.
5.3

Wykonanie warstwy zbrojonej
Po upływie 2-3 dni od momentu zakończenia układania termoizolacji moŜna przystąpić do wykonania
warstwy zbrojonej. Zaprawę klejową naleŜy rozprowadzić pasami pionowymi o szerokości rolki siatki z włókna
szklanego, czyli ok. 1,0 m. W warstwie tej naleŜy zatopić siatkę układaną pasami z zakładem min. 10 cm.
5.4

Wyprawa elewacyjna
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Na warstwę podkładu tynkarskiego naleŜy ułoŜyć wyprawę elewacyjną.
7.

Kontrola jakości robót
W trakcie wykonywania ocieplenia ścian zewnętrznych i wyprawy elewacyjnej, naleŜy kontrolować jakość
robót sprawdzając zgodność ich wykonywania z instrukcją ITB 334/96, oraz z wymaganiami technicznotechnologicznymi stawianymi przez poszczególne systemy ociepleń.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla robót związanych z ociepleniem elewacji i wykonaniem wyprawy tynkarskiej
są:
m2 ocieplonej ściany lub ościeŜy , m2 wyprawy elewacyjnej, mb ochrony naroŜników, mb listwy cokołowej
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
W trakcie wykonywania robót naleŜy przeprowadzać częściowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny być
dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokółami odbiorów częściowych. Obiory powinny być
dokonywane na kaŜdej ścianie budynku. Po zakończeniu robót ociepleniowych naleŜy dokonać odbioru
końcowego.
9. Podstawa płatności
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie materiałów na miejsce wykonywania ocieplenia, przygotowanie podłoŜa,
przymocowanie płyt styropianowych do ścian i ościeŜy, ochrona naroŜników wypukłych, zamocowanie listwy
cokołowej, wykonanie warstwy zbrojonej, wykonanie wyprawy elewacyjnej i oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane
PN-91/B-02020
PN-79/B-06711
PN-88/B-30005
PN-92/P-85010
BN-91/6363-02

Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Cement hutniczy
Tkaniny szklane
Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe.

Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” zaprawy i masy klejące
Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” zaprawy i masy tynkarskie
Świadectwa
ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” łączniki do mocowania płyt
styropianowych
Świadectwa, decyzje i aprobaty techniczne ITB dopuszczające do stosowania róŜne systemy ocieplenia ścian
zewnętrznych budynków metodą „lekką” .
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B-10.00.00
DrenaŜ
kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
PowyŜsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót, które
zostaną wykonane w ramach Przystosowanie do potrzeb prowadzenia punktu handlowo-gastronomicznego ( z
uwzględnieniem toalet ogólnie dostępnych ) zrealizowanej w systemie surowym otwartym części budynku A
na obszarze części południowej Ogrodu Botanicznego w Kielcach.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
W zakres rzeczowy opracowania drenazu i kanalizacji deszczowej wchodzi:
drenaŜ z rur Dn 100 opaskowy wokół budynku- 36,0mb
Studzienka Dn 315 - 1 szt
Kanał deszczowy z rur Dn 100 o l=11,50 mb

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków
opadowych.
1.4.2. Kanały
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych.
1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niŜ 1,0 m.
1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niŜ 1,0 m.
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i
prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
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1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy
umoŜliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyŜej połoŜonego kanału dopływowego
do niŜej połoŜonego kanału odpływowego.
1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego,
spełniająca funkcje studzienki połączeniowej.
1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i
prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.3.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów
dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umoŜliwiające wytrącenie
nadmiaru energii ścieków spływających z wyŜej połoŜonego kanału dopływowego.
1.4.3.9. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.
1.4.3.10. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur Ŝeliwnych,
stalowych lub Ŝelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu ścieków pod przeszkodą
na trasie kanału.
1.4.3.11. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z
utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4. Elementy studzienek i komór
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.
1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia
obsługi do komory roboczej.
1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.
1.4.4.4. Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory
roboczej.
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Stosować naleŜy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach
budowlanych [26].
2.2. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w
dokumentacji projektowej.
Studzienka z PE Dn 315

Kielce, marzec 2019

46

2.3 Kruszywo na podsypkę
Podsypka moŜe być wykonana z tłucznia lub Ŝwiru. UŜyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN 13043 [7], PN-EN 12620 [6].
2.4. Beton
2.4.1. Cement
Do betonu naleŜy zastosować cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.4.2. Kruszywo
Do betonu naleŜy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie moŜe
być niŜsza niŜ klasa betonu (np. B-30 – marka min. 30, B-20 – marka min. 20).
2.4.3. Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w
zastosowaniach przyszłościowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].
2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN–B-14501 [16].
2.6. Składowanie materiałów
2.61. Rury kanałowe
Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód
opadowych.
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach drewnianych.
Podobnie na podkładach drewnianych naleŜy układać wyroby w pozycji stojącej i jeŜeli powierzchnia
składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w
sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
2.6,2 Kruszywo
Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu:
6.
Ŝurawi budowlanych samochodowych,
7.
koparek przedsiębiernych,
8.
spycharek kołowych lub gąsienicowych,
9.
sprzętu do zagęszczania gruntu,
10. wciągarek mechanicznych,
11. beczkowozów.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.
4.3. Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.4. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [20].
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe
InŜynierowi.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzętu mechanicznego.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian naleŜy
prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na
odkład.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułoŜeniem
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z InŜynierem.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej od
projektowanego poziomu dna.
5.4. Przygotowanie podłoŜa
W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoŜem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy tłucznia
lub Ŝwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułoŜonymi sączkami odwadniającymi. Dla przewodów
o średnicy powyŜej 0,50 m, na warstwie odwadniającej naleŜy wykonać fundament betonowy, zgodnie z
dokumentacją projektową .
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły naleŜy wykonać podłoŜe z pospółki, Ŝwiru
lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Dla przewodów o średnicy powyŜej 0,50 m naleŜy wykonać fundament
betonowy 2 zgodnie z dokumentacją projektową.
Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z określonym w SST.
5.5. Roboty montaŜowe
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu
powinny spełniać poniŜsze warunki:
12. najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6
do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:
13. dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰,
14. dla kanałów i kolektorów przelotowych - 1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰).
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Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu (dla rur
betonowych, CFW GRP i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur Ŝelbetowych 5 m/s).
15. głębokość posadowienia powinna wynosić w zaleŜności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.
Ponadto naleŜy dąŜyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 m w
celu zapewnienia moŜliwości ewentualnego skanalizowania obiektów połoŜonych przy tym kanale.
5.5.1. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia
powinien być zgodny z określonym w SST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z InŜynierem.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
16. wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę,
17. uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.)
[27],
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez InŜyniera.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
18. sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów
wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
19. badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
20. badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z kruszywa
mineralnego lub betonu,
21. badanie odchylenia osi kolektora,
22. sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek,
23. badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
24. sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów,
25. sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
26. badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
27. sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,
28. sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
29.
30.
31.
32.
33.
34.

odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić
więcej niŜ ± 5 cm,
odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m,
odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm,
odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,
odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym
spadku),
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35.
36.

wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być
zgodny z pkt 5.5.9,
rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji i drenazu
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera,
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i przykanalika,
wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,
wykonane komory,
wykonana izolacja,
zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
9.2. Cena ryczałtowa
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Cena ryczałtowa 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
oznakowanie robót,
dostawę materiałów,
wykonanie robót przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podłoŜa i fundamentu,
ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, studni, studzienek ściekowych,
wykonanie izolacji rur i studzienek,
zasypanie i zagęszczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.

PN-EN 124:2000

2.

PN-EN 197-1:2002

3.

PN-EN 206-1:2000
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Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakością
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego uŜytku
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
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4.

PN-EN 295:2002

5.

PN-EN 1115:2002

6.

PN-EN 12620:2004

7.

PN-EN 13043:2004

8.

PN-EN 13101:2002

9.
10.
11.

PN-B-06250:1988
PN-B-06712:1986
PN-B-11111:1996

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

PN-B-11112:1996
PN-B-12037:1998
PN-C-96177:1958
PN-H-74101:1984
PN-B-14501:1990
BN-86/8971-06.00
BN-83/8971-06.02
BN-86/8971-08
BN-88/6731-08

Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej i
kanalizacyjnej
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji
ciśnieniowej deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na
bazie nienasyconej Ŝywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem
szklanym (GRP)
Kruszywa do betonu (Norma do zastosowań przyszłościowych.
Tymczasowo naleŜy stosować normę PN-B-06712 [10])
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowań przyszłościowych.
Tymczasowo naleŜy stosować normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])
Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodności
Beton zwykły
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr
i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
śeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych
Zaprawy budowlane zwykłe
Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Ŝelbetowe „Wipro”
Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i Ŝelbetowe
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe
Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty
21.
22.

23.
24.
25.

26.
27.

28.

Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm
„Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”,
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez
Prezydenta m.st. Warszawy -sierpień 1984 r.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr
198, poz. 2041)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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