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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYMAGANIA OGÓLNE

1.  Przedmiot ST  

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ogólnej  (STO) są  wymagania  ogólne dotyczące

wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  zadaniem pn:  „Zmiana  sposobu  uŜytkowania  poddasza,

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana konstrukcji i pokrycia dachu oraz remont elewacji

budynku „Starej Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu przy ul. Płockiej 38 ”

1.1.  Zakres stosowania ST      

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

2.  Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) tj.”

• ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45111200-8

• ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111000-8

• ROBOTY ZBROJARSKIE Kod CPV 45262310-7

• ROBOTY BETONOWE Kod CPV 45262300-4

• POKRYCIA DACHOWE Kod CPV 45261210-9

• POSADZKI Kod CPV  45430000-7

3.  Określenia podstawowe  

Ilekroć w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

1.4.2.  budynku –  naleŜy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – naleŜy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo

budynek  o  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  słuŜący  zaspokajaniu  potrzeb

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie



nie więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uŜytkowego o

powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

1.4.4.  budowli –  naleŜy  przez  to  rozumieć  kaŜdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub

obiektem  małej  architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci

techniczne,  wolno stojące maszty  antenowe,  wolno stojące trwale  związane z gruntem urządzenia

reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno

stojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska

odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane

urządzeń  technicznych  (kotłów,  pieców  przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się

na całość uŜytkową.

1.4.5. obiekcie małej architektury – naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury,

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,

drabinki, śmietniki.

1.4.6.  tymczasowym  obiekcie  budowlanym –  naleŜy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany

przeznaczony  do  czasowego  uŜytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony

trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia

namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie – naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a

takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.8.  robotach budowlanych  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  takŜe  prace  polegające  na

przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót

budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieŜącej

konserwacji.

1.4.10.  urządzeniach  budowlanych –  naleŜy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z

obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.11.  terenie  budowy –  naleŜy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.



1.4.12. dokumentacji budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę

potrzeby,  rysunki  i  opisy słuŜące realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  ksiąŜkę  obmiarów,  a  w

przypadku realizacji obiektów metodą montazu – takŜe dziennik montaŜu.

1.4.13.  dokumentacji  powykonawczej –  naleŜy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z

naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami

powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamkniętym – naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach

prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a)  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych

podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego.

1.4.15.  aprobacie  technicznej –  naleŜy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób

trwały w obiekcie  budowlanym,  wprowadzany do obrotu jako  wyrób  pojedynczy lub jako zestaw

wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową.

1.4.17. drodze tymczasowej (montaŜowej) – naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,

przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

1.4.18. dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie

z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.4.19. kierowniku 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.

1.4.20. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne

i praktykę  zawodową  oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji

oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu.

4.  Ogólne wymagania dotyczące robót  



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający,  w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  poda lokalizację  i

współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaŜe  dziennik  budowy  oraz  dwa

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do

chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty  pomiarowe  Wykonawca

odtworzy i utrwali na własny koszt.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną  i  dokumenty,  zgodne  z

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację

projektową: dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę.

5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieŜności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich

waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i

poprawek.

W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieŜności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe

wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być  zgodne z dokumentacją projektową i

SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości  docelowe, od

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i

elementów budowli muszą być  jednorodne i wykazywać  zgodność z określonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku,  gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą  zgodne z dokumentacją

projektową  lub SST i mają wpływ na niezadowalającą  jakość elementu budowli,  to takie materiały

zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt

wykonawcy.



5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i będzie utrzymywać  tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w

cenę umowną.

5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować  wszelkie konieczne kroki  mające na celu stosowanie się  do przepisów  i  norm

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać

uszkodzeń  lub  uciąŜliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skaŜenia,

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

c) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

d) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:

e) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

f) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŜliwością powstania poŜaru.

5.6 Ochrona przeciwpoŜarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpoŜarowy,  wymagany  odpowiednimi

przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  poŜarem  wywołanym  jako

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.



5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora

nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej

pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie

spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

5.8 Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie

gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia

od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym

takim przewozie powiadamiał  Inspektora nadzoru.  Pojazdy i  ładunki  powodujące nadmierne

obciąŜenie osiowe nie będą  dopuszczone na świeŜo ukończony fragment  budowy w obrębie

terenu budowy i  wykonawca będzie odpowiadał  za naprawę  wszelkich robót w ten sposób

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy.

W szczególności  wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel  nie  wykonywał  pracy w

warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich

wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni  i  będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  oraz

sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

5.10 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia

uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie  w



pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas

prowadzenia robót.  Np.  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń

lub metod i  w sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora nadzoru o  swoich działaniach,

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

6. MATERIAŁY

6.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania

lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  SST  w  celu

udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie

postępu robót.

Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych

(SST).

6.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie

materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i

jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem

eksploatacji złoŜa.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych

materiałów z jakiegokolwiek złoŜa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

związane  z  dostarczeniem  materiałów  do  robót  chyba,  Ŝe  postanowienia  ogólne  lub  szczegółowe

warunków umowy stanowią inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.



Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane,  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na

danym obszarze.

6.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z

terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

6.4 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

7. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót.  Sprzęt  uŜywany do robót powinien być

zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym

przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z zasadami

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie

przewidzianym umową.

Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być  utrzymywany w

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące

jego uŜytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie

sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość  wariantowego uŜycia  sprzętu przy

wykonywanych  robotach,  wykonawca powiadomi  Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru  i



uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie

moŜe być później zmieniany bez jego zgody.

8. TRANSPORT

8.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie  wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami  określonymi w

dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym  w

umowie.

8.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania  dotyczące przepisów  ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń  na osie i innych parametrów  technicznych.

Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciąŜeń  na  osie  mogą  być

dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego

uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia       spowodowane  

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

9. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót 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.



10. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

10.1 Program zapewnienia jakości

Do  obowiązków  Wykonawcy  naleŜy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez

Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony

sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne  gwarantujące wykonanie

robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:

a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość  i  terminowość  wykonania poszczególnych  elementów

robót,

f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

g) wyposaŜenie  w sprzęt  i  urządzenia  do pomiarów i  kontroli  (opis  laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

h) sposób oraz  formę  gromadzenia  wyników badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a takŜe

wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

i) wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

j) rodzaje  i  ilość  środków transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

k) sposób i  procedurę  pomiarów i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie próbek,  legalizacja i

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczególnych elementów robót.

10.2Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością

zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku,

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.



Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w

celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek

niedociągnięciach dotyczących urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia laboratorium,  pracy

personelu lub metod badawczych,  jeŜeli niedociągnięcia te będą  tak  powaŜne, Ŝe mogą  wpłynąć

ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  uŜycie  do  robót  badanych

materiałów  i  dopuści  je  do  uŜytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem badań  materiałów  i  robót  ponosi

Wykonawca.

10.3 Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,

opartych  na  zasadzie,  Ŝe  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość  udziału w pobieraniu próbek.  Na zlecenie

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać  dodatkowe badania  tych materiałów, które

budzą  wątpliwości,  co do jakości,  o ile  kwestionowane materiały nie  zostaną  przez Wykonawcę

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez

Inspektora nadzoru.  Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań  będą  odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

10.4 Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować  moŜna

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

10.5 Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak

najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



10.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do  umoŜliwienia jemu

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta

materiałów.

Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez

Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy,

na  swój  koszt.  JeŜeli  wyniki  tych  badań  wykaŜą,  Ŝe  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to

Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezaleŜnemu  laboratorium  przeprowadzenie

powtórnych lub dodatkowych badań,  albo oprze się  wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

10.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:

2. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych

przepisów i  informacji  o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem  MSWiA z  1998 r.  (Dz.  U.

99/98),

3. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną,

w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeŜeli  nie  są  objęte

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

4. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  (Dz. U.

98/99).

W przypadku materiałów,  dla których ww. dokumenty są  wymagane przez SST, kaŜda ich  partia

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,  określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

11. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu  gwarancyjnego.



Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane  spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą  dokonywane na bieŜąco i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.

Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [1]-[3],  następujące

dokumenty:

(1) pozwolenie na budowę,

(2) protokoły przekazania terenu budowy,

(3) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

(4) protokoły odbioru robót,

(5) protokoły z narad i ustaleń,

(6) operaty geodezyjne,

(7) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

12.OBMIAR ROBÓT

12.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Dotyczy  wynagrodzenia  obmiarowego.  Przy  wynagrodzeniu  ryczałtowym  nie  będzie  dokonywany

obmiar robót.

13. ODBIÓR ROBÓT

13.1 Rodzaje odbiorów robót

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

14. PODSTAWA PŁATNOŚCI

14.1 Ustalenia ogólne

Zgodnie z warunkami umowy.



15. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157

i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229,

Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z późniejszymi

zmianami).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

Kod CPV 45111200-8

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych zadania pn: „Zmiana sposobu uŜytkowania

poddasza,  wymiana stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  wymiana konstrukcji  i  pokrycia dachu oraz

remont elewacji budynku „Starej Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu przy ul. Płockiej 38 ”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych związanych z powyŜszą inwestycją.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych:

• przygotowania terenu budowy

• prac rozbiórkowych (rozebranie ścian, stropu, więźby dachowej zgodnie z dokumentacją

projektową obiektu)

• wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki i ich składowanie

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania,  ich zgodność  z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt. 2.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt. 4.

Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach z

dnia 27.06.1997 r. (z późniejszym i zmianami).



5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przystąpienie do wykonywania robót  jest  moŜliwe wyłącznie za zgodą  Inspektora Nadzoru,  w

korzystnych  warunkach  pogodowych  oraz  po  stwierdzeniu,  Ŝe  inne  warunki  i  etap  robót

budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robót

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca na własny koszt powinien

odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności:

• ogrodzić  plac  budowy,  ogrodzenie  placu  budowy powinno być  tak wykonane,  aby nie

stwarzało zagroŜenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niŜ 1,50 m,

• wyrównać  stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i

wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są załoŜone w terenie lub nad nim kable,

przewody lub inne urządzenia,

• w  razie  stwierdzenia  istnienia  urządzeń,  o  których  mowa,  naleŜy  usunąć  je  lub

zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji naleŜy utrzymanie

urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą

• w razie  istnienia  napowietrznych  przewodów prądu  elektrycznego  i  niemoŜliwości  ich

usunięcia,  zabezpieczyć  przewody  we  właściwy  sposób  umoŜliwiający  bezpieczne

wykonywanie robót,

• załoŜyć  w  razie  potrzeby  urządzenia  piorunochronne  w  porozumieniu  z  właściwymi

organami straŜy poŜarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co moŜe

wystąpić równieŜ w czasie wykonywania robót),

• osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do

robót budowlanych i do uŜytku pracowników zatrudnionych przy robotach,

• zapewnić  korzystanie  z  prądu  elektrycznego  niezbędnego  przy  wykonywaniu  robót

budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy,

• wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące

dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i

urządzeń  oraz  przygotować  miejsce  do  składowania  materiałów  i  sprzętu

zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

• zapewnić  odpowiednie  warunki  socjalne  i  BHP  dla  pracowników zatrudnionych  na

budowie,



• usuwać  z  placu  budowy  gruz,  zbędne  materiały,  urządzenia  i  przedmioty  mogące  stwarzać

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.

5.3.2. Roboty rozbiórkowe

Obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w dokumentacji projektowej,

ST lub wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy – ZRU.

JeŜeli  dokumentacja  projektowa nie  zawiera  dokumentacji  inwentaryzacyjnej  lub  rozbiórkowej

ZRU moŜe polecić  Wykonawcy sporządzanie takiej dokumentacji,  w której zostawia określony

przewidywany odzysk materiałów.

Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony z ZRU

Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów moŜliwych do ponownego

wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez  prowadzenia  zbędnych  uszkodzeń.  O  ile  uzyskane

elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w

SST lub wskazane przez ZRU.

Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte

z terenu budowy.

W ramach  wykonania   robót   rozbiórkowych  w  zakres   obowiązków  Wykonawcy  wchodzą

równieŜ:

• przygotowanie stanowiska roboczego,

• przygotowanie,  ustawienie  czasowych  podpór,  rozpór, rusztowań  umoŜliwiających  wykonanie

robót,

• wewnętrzny transport  poziomy i  pionowy narzędzi,  lin zabezpieczających i  wszelkiego rodzaju

sprzętu pomocniczego,

• segregowanie, sortowanie i  układanie materiałów i  urządzeń  uzyskanych z rozbiórki  elementów

budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań  itp.  w obrębie strefy obiektu

modernizowanego,

• utrzymanie  w  stanie  przejezdnym  dróg  dojazdowych  dla  pojazdów  samochodowych  w  celu

wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania itp.,

• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół bezpośredniej

strefy   przyobiektowej   oraz   wywieszenie   znaków   informacyjno ostrzegawczych wokół strefy

zagroŜenia,

• ustawienia,  przeniesienie  i  usunięcie  czasowych  podpór,  rozpór  i  rusztowań  przenośnych

umoŜliwiających wykonanie robót,

• oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów,

• uprzątnięcie placu budowy,

• wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki i ich składowanie i utylizacja.



Uwagi!

przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy odłączyć instalacje elektryczną wodociągową

i inne

roboty naleŜy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność  rozbieranego elementu oraz

tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub

przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST 

6.2. Sprawdzenie jakości robót

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu budowy

i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

6.3. Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  naleŜy  prowadzić  według  ogólnych  zasad  określonych  w

instrukcjach i wytycznych GUGiK.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w kosztorysie ofertowym

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

         Wg zasad określonych w umowie

10.  Przepisy związane

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi

zmianami

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montaŜu

i rozbiórki  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na

środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych

• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979 r.

• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, Warszawa 1979 r.



• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych Tom I -„Budownictwo

ogólne”  -  opracowany  przez  Instytut  techniki  Budowlanej,  oo-950  Warszawa  ul.  Filtrowa

Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

• Dokumenty przetargowe

• Umowa, warunki kontraktu

• Dokumentacja projektowa



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111000-8

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót ziemnych zadania pn: „Zmiana sposobu uŜytkowania poddasza,

wymiana  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  wymiana  konstrukcji  i  pokrycia  dachu  oraz

remont elewacji budynku „Starej Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu przy ul. Płockiej 38”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z realizacją inwestycji.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  i

mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.

W zakres tych robót wchodzą:

Wykopy- odkopywanie ław fundamentowych. ,

 Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego,

Zasypki,

Transport gruntu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  ich  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materiały
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2.1. Grunty do wykonania podkładu 

Do  wykonania  podkładu  naleŜy  stosować  pospółki  Ŝwirowo-piaskowe.  Wymagania

dotyczące pospółek:

– uziarnienie do 50 mm,

– łączna zawartość frakcji kamiennej i Ŝwirowej do 50%,

– zawartość frakcji pyłowej do 2%,

– zawartość cząstek organicznych do 2%.

2.3. Do zasypywania  wykopów moŜe być  uŜyty  grunt  wydobyty  z  tego  samego  wykopu,

niezamarznięty  i  bez  zanieczyszczeń  takich  jak  ziemia  roślinna.  odpadki  materiałów

budowlanych itp.

3. Sprzęt

Roboty przy odkopywaniu fundamentów naleŜy wykonywać ręcznie.

4. Transport

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.

NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed

spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robót

5.1. Wykopy .

5.1.1. Technologia prowadzenia  wykopów i zasypek

Wykopy przy podbiciu  ław winne być  wykonane odcinkami  o długości  nie

większej niŜ 1,5 m. Przed przystąpieniem do wykonania kolejnego odcinka naleŜy zasypać

i zagęścić grunt w poprzednim wykopie. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów

(8) JeŜeli  w  dokumentacji  technicznej  nie  określono  inaczej  dopuszcza  się

stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:

– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1

–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(9) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane

następujące zabezpieczenia:

– w pasie terenu przylegającym do górnej  krawędzi wykopu na szerokości

równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być  wolna od
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nasypów  i  materiałów,  oraz  mieć  spadki  umoŜliwiające  odpływ  wód

opadowych

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe

powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń

– stan  skarp  naleŜy  okresowo  sprawdzać  w  zaleŜności  od  występowania

niekorzystnych czynników.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa  gruntu  o  grubości  20  cm połoŜona  nad  projektowanym  poziomem

posadowienia  powinna  być  usunięta  bezpośrednio  przed  wykonaniem

fundamentu.

(3) W  przypadku  przegłębienia  wykopu  poniŜej  przewidzianego  poziomu  a

zwłaszcza poniŜej poziomu projektowanego posadowienia naleŜy porozumieć się

z InŜynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.2. , Podsypki

5.2.1. Warunki wykonania podsypek:

(1) Układanie  podkładu  powinno  nastąpić  bezpośrednio  po  zakończeniu  prac  w

wykopie.

(2) Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z

odpadków materiałów budowlanych.

(3) Układanie  podkładu  naleŜy  prowadzić  na  całej  powierzchni  wykopu,

równomiernie warstwami grubości 25 cm.

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na

całej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaźnik  zagęszczenia  podkładu  wg  dokumentacji  technicznej  lecz  nie

mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:

 (1) Układanie  podkładu  powinno  nastąpić  bezpośrednio  przed  wykonywaniem

posadzki.
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 (2) Przed rozpoczęciem układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków

materiałów budowlanych.

 (3) Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną

warstwą.

 (4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na

całej powierzchni rzutu obiektu.

 (5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według

próby normalnej Proctora.

6. Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1)  Sprawdzenie i  odbiór robót  ziemnych  powinny być  wykonane zgodnie z normami

wyszczególnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny

obejmować:

– zgodność wykonania robót z dokumentacją

– prawidłowość wytyczenie robót w terenie

– przygotowanie terenu

– rodzaj i stan gruntu w podłoŜu

– wymiary wykopów

– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.2. Zasypki 

Sprawdzeniu podlega:

– stan wykopu przed zasypaniem

– materiały do zasypki

– grubość i równomierność warstw zasypki

– sposób i jakość zagęszczenia.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w kosztorysie ofertowym
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8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

         Wg zasad określonych w umowie.

10.  Przepisy związane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZBROJARSKIE

Kod CPV 45262310-7

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące

wykonania  i odbioru  robót  zbrojarskich  zadania  pn:  „Zmiana  sposobu  uŜytkowania

poddasza, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana konstrukcji i pokrycia dachu

oraz  remont  elewacji  budynku  „Starej  Szkoły  Podstawowej  nr  2  w  Sierpcu  przy  ul.

Płockiej 38 ”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  i

mające na celu wykonanie zbrojenia przy wzmocnieniu fundamentów.

W zakres tych robót wchodzą:

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-I.

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi Ŝebrowanymi ze stali A-III.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy  i  gatunki  stali  zbrojeniowej  wg  dokumentacji  technicznej  i  wg  PN-89/H-

84023/6.

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali:

Własności  mechaniczne  i  technologiczne  dla  walcówki  i  prętów  powinny

odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  PN-EN  10025:2002.  NajwaŜniejsze

wymagania podano w tabeli poniŜej.
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Gatunek
stali

Średnica
pręta

Granica
plastyczności

Wytrzymałość
na

rozciąganie

WydłuŜenie
trzpienia

Zginanie  
a – średnica

mm MPa MPa % d – próbki
St0S 5,5–40 220 310–550 22 d = 2a(180)
34GS 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać

pęknięć, naderwań i rozwarstwień.

(3)  Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej,

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy,  drobne łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia

niemetaliczne,  wŜery,  wypukłości,  wgniecenia,  zgorzeliny  i  chropowatości  są

dopuszczalne:

– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów

gładkich,

– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy

nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

(4) Odbiór stali na budowie.

Odbiór  stali  na  budowie  powinien  być  dokonany  na  podstawie  atestu,  w  który

powinien być zaopatrzony kaŜdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:

– znak wytwórcy,

– średnicę nominalną,

– gatunek stali,

– numer wyrobu lub partii,

– znak obróbki cieplnej.

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych

po 2 sztuki dla kaŜdej wiązki czy kręgu.

Wygląd  zewnętrzny  prętów  zbrojeniowych  dostarczonej  partii  powinien  być

następujący:

– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów,

farb lub innych zanieczyszczeń,

– odchyłki  wymiarów przekroju poprzecznego prętów i oŜebrowania powinny się

mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,

– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej
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większego niŜ 5 mm na 1 m długości pręta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczoną  na budowę  partię  stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŜy przed

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:

– nie ma zaświadczenia jakości (atestu),

– nasuwają  się  wątpliwości  co  do  jej  właściwości  technicznych  na  podstawie

oględzin zewnętrznych,

– stal pęka przy gięciu.

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje InŜynier.

3. Sprzęt

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Stal  zbrojeniowa  powinna  być  przewoŜona  odpowiednimi  środkami  transportu  Ŝeby

uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystość powierzchni zbrojenia.

Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z

zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota,

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy

opalać np. lampami lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi

zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Pręty  stalowe  uŜyte  do  wykonania  wkładek  zbrojeniowych  powinny  być

wyprostowane.

Haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  naleŜy  wykonywać  wg  projektu  z

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.

Łączenie prętów naleŜy wykonywać  zgodnie z postanowieniami  normy PN-B-

03264:2002
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SkrzyŜowania  prętów  naleŜy  wiązać  drutem  miękkim,  spawać  lub  łączyć

specjalnymi zaciskami.

c) MontaŜ zbrojenia.

Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.

Nie  naleŜy  podwieszać  i  mocować  do  zbrojenia  deskowań,  pomostów

transportowych, urządzeń wytwórczych i montaŜowych.

MontaŜ  zbrojenia  z  pojedynczych  prętów  powinien  być  dokonywany

bezpośrednio w deskowaniu.

MontaŜ  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed

ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia

prętów oznaczonego w projekcie.

Dla  zachowania  właściwej  otuliny  naleŜy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie

podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej

grubości otulenia.

6. Kontrola jakości

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz

z podanymi wyŜej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest 1 tona.

Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj.

łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną przez ich cięŜar jednostkowy

t/mb.

Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani

drutu wiązałkowego.

Nie  uwzględnia  się  teŜ  zwiększonej  ilości  materiału  w  wyniku  stosowania  przez

Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiór robót

Wszystkie  roboty  objęte  podlegają  zasadom odbioru  robót  zanikających  i  ulegających

zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niŜej:

8.1. Odbiór zbrojenia

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez
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InŜyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi

konstrukcji  Ŝelbetowej  i  postanowieniami  niniejszej  specyfikacji,  zgodności  z

rysunkami  liczby  prętów  w  poszczególnych  przekrojach,  rozstawu  strzemion,

wykonania  haków  złącz  i  długości  zakotwień  prętów  oraz  moŜliwości  dobrego

otulenia prętów betonem.

9. Podstawa płatności

Według zasad określonych w umowie

10.  Przepisy związane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
  ROBOTY BETONOWE

Kod CPV 45262300-4

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące

wykonania  i odbioru  robót  betonowych  zadania  pn:  „Zmiana  sposobu  uŜytkowania

poddasza, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana konstrukcji i pokrycia dachu

oraz  remont  elewacji  budynku  „Starej  Szkoły  Podstawowej  nr  2  w  Sierpcu  przy  ul.

Płockiej 38 ”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST rzucić 

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  i

mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych

kontraktem.

Betony konstrukcyjne.

Betony podkładowe.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2. Materiały

2.1. Składniki mieszanki betonowej

(1)Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne  jest  stosowanie  jedynie  cementu  portlandzkiego  czystego,  tj.  bez

dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20
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marki „35” – do betonu klasy wyŜszej niŜ B20

b) Wymagania dotyczące składu cementu

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra

Komunikacji  wymaga  się,  aby  cementy  te  charakteryzowały  się  następującym

składem:

– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%

– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%

– Zawartość alkaliów do 0,6%

–  Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego

do 0,9%

–  Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK,

co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z  cementem powinna wynosić  50,2 kg.  Na workach  powinien być

umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:

oznaczenie

nazwa wytwórni i miejscowości

masa worka z cementem

data wysyłki

termin trwałości cementu.

Dla  cementu  luzem  naleŜy  stosować  cementowagony  i  cementosomochody

wyposaŜone  we  wsypy  umoŜliwiające  grawitacyjne  napełnianie  zbiorników  i

urządzenie  do  wyładowania  cementu  oraz  powinny  być  przystosowane  do

plombowania i wsypów i wysypów.

d) Świadectwo jakości cementu

KaŜda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą

kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu

KaŜda  partia  cementu  przed  jej  uŜyciem  do  betonu  musi  uzyskać  akceptację

InŜyniera.

f) BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu

Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy

PN-EN  196-1:1996,  PN-EN  196-3:1996  i  PN-EN  196-6:1997,  a  wyniki

ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
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Zakres  badań  cementu  pochodzącego  z  dostawy,  dla  której  jest  atest  z

wynikami badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się

przeprowadzenie kontroli obejmującej:

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-

EN 196-6:1997

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i

PN-EN 196-6:1997

– sprawdzenie  zawartości  grudek  (zbryleń)  nie  dających  się  rozgnieść  w

palcach i nie rozpadających się w wodzie.

W przypadku,  gdy w/w kontrola wykaŜe niezgodność  z  normami cement  nie

moŜe być uŜyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres składowania

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

dla cementu pakowanego (workowanego):

składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym  terenie

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki

lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)

dla cementu luzem:

– magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe,  Ŝelbetowe  lub  betonowe

przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu

luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli  objętości

cementu  znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do  przeprowadzenia

pomiarów  poziomu  cementu,  włazy  do  czyszczenia  oraz klamry  na

zewnętrznych ścianach).

PodłoŜa  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio

pochylone,  zabezpieczające  cement  przed  ściekaniem  wody  deszczowej  i

zanieczyszczeniem.

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające

cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu  zaleŜny  jest  od  miejsca

przechowywania.

Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie:

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,

– po  upływie  okresu  trwałości  podanego  przez  wytwórcę  w  przypadku
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przechowywania w składach zamkniętych.

KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być

przechowywana w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do  betonu  naleŜy  stosować  kruszywo  mineralne  odpowiadające  wymaganiom

normy PN-B-06712/A1:1997, z tym Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ

klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ:

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

– 3/4  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia  leŜącymi  w  jednej

płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.

Kontrola  partii  kruszywa przed uŜyciem go  do wykonania  mieszanki  betonowej

obejmuje oznaczenia:

– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.

W  celu  umoŜliwienia  korekty  recepty  roboczej  mieszanki  betonowej  naleŜy

prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości

zawartości frakcji 0–2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego.

– B-20 dla elementów konstrukcyjnych

– B-10  podkładów

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materiały do wykonania podkładu

Beton kl. B-10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu

na ściskanie.

Orientacyjny skład podkładu:

– pospółka kruszona 0/40,

– cement  hutniczy  25.  Ilość  cementu  6%,  gd  max  =  2,09  gr/cm3,  wilgotność

optymalna 8%.

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
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3. Sprzęt

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się

odbywać  wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się  stosowania

mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej

(1) Środki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.

gruszkami).

Ilość „gruszek” naleŜy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z

uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej

rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robót

5.1. Zalecenia ogólne

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-

1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie  moŜna  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  Nadzoru

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie składników:

Dozowanie  składników  do  mieszanki  betonowej  powinno być  dokonywane

wyłącznie wagowo, z dokładnością:

2% – przy dozowaniu cementu i wody

3% – przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.

Przy  dozowaniu  składników  powinno  się  uwzględniać  korektę  związaną  ze

zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie składników
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Mieszanie  składników  powinno  się  odbywać  wyłącznie  w  betoniarkach

wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niŜ

2 minuty.

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej

Do podawania  mieszanek betonowych naleŜy stosować  pojemniki  o  konstrukcji

umoŜliwiającej  łatwe ich opróŜnianie  lub  pompy przystosowanej  do podawania

mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują  odrębne wymagania

technologiczne  przy  czym  wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej  konsystencji

mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia,

zgodność  rzędnych  z  projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek

dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

Mieszanki  betonowej  nie  naleŜy  zrzucać  z  wysokości  większej  niŜ  0,75  m od

powierzchni, na którą  spada. W przypadku gdy wysokość  ta jest większa naleŜy

mieszankę  podawać  za pomocą  rynny zsypowej  (do wysokości  3,0 m) lub leja

zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

 (4) Zagęszczanie betonu

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad:

Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z

buławami o średnicy nie większej niŜ  0,65 odległości  między prętami zbrojenia

leŜącymi w płaszczyźnie poziomej.

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą

wibratora.

Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  naleŜy  zagłębić  buławę  na

głębokość  5–8  cm  w warstwę  poprzednią  i  przytrzymywać  buławę  w  jednym

miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie

R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość  ta zwykle wynosi

0,35–0,7 m.

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund.

Zasięg  działania  wibratorów przyczepnych  wynosi  zwykle  od  20  do  50  cm w
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kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości  elementu. Rozstaw

wibratorów naleŜy ustalić  doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola.

Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować  w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione

z  projektantem,  a  w  prostszych  przypadkach  moŜna  się  kierować  zasadą,  Ŝe

powinna ona być prostopadła do kierunku napręŜeń głównych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania  betonowania powinna być  starannie

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez:

– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz

warstwy pozostałego szkliwa cementowego,

– obfite  zwilŜenie  wodą  i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  zaprawy

cementowej o stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo

teŜ  narzucenie  cienkiej  warstwy  zaczynu  cementowego.  PowyŜsze  zabiegi

naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie,

wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub

po całkowitym stwardnieniu betonu.

JeŜeli  temperatura  powietrza  jest  wyŜsza  niŜ  20°C  to  czas  trwania  przerwy  nie

powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania

wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy konieczne

jest  wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia  zapewniającego

prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

(7) Pobranie próbek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych

przewidzianych  normą  PN-EN  206-1:2003  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i

okazywanie  Inspektorowi  nadzoru wszystkich wyników badań  dotyczących  jakości

betonu i stosowanych materiałów.

JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować

plan  kontroli  jakości  betonu  dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W

planie kontroli  powinny być  uwzględnione badania przewidziane aktualną  normą  i
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niniejszymi  SST oraz  ewentualne  inne konieczne do  potwierdzenia  prawidłowości

zastosowanych zabiegów technologicznych.

Badania powinny obejmować:

– badanie składników betonu

– badanie mieszanki betonowej

– badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie  naleŜy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niŜszych  niŜ

+5°C, zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co

najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C,

jednak  wymaga  to  zgody  InŜyniera  oraz  zapewnienia  mieszanki  betonowej  o

temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu

przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadów

Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować  sposób postępowania na

wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej

ilości  osłon  wodoszczelnych  dla  zabezpieczenia  odkrytych  powierzchni  świeŜego

betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej

15 MPa.

Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach

przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu

naleŜy  wcześniej  podjąć  działania  organizacyjne  pozwalające  na  odpowiednie

osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
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5.4. Pielęgnacja betonu

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni

betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z

betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

Przy  temperaturze  otoczenia  wyŜszej  niŜ  +5°C  naleŜy  nie  później  niŜ  po  12

godzinach  od  zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową

betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy

na dobę).

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy

beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe

gdy  nie  są  stawiane  specjalne  wymagania  odnośnie  jakości  pielęgnowanej

powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN

1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i

drganiami.

(2) Okres pielęgnacji

UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7

dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach

od zabetonowania.

Rozformowanie  konstrukcji  moŜe  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton

wytrzymałości  rozformowania dla konstrukcji  monolitycznych (zgodnie z normą

PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu

(1) Równość powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień

między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,

pęknięcia są niedopuszczalne,

rysy  powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  Ŝe  zostaje

zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia

betonu będzie  nie  mniejsze niŜ  2,5cm,  a  powierzchnia  na której  występują  nie

większa niŜ 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,
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równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie

powinny być większe niŜ 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń

JeŜeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji naleŜy:

wszystkie  wystające nierówności  wyrównać  za pomocą  tarcz  karborundowych i

czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,

raki  i  ubytki  na eksponowanych powierzchniach uzupełnić  betonem i  następnie

wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i

porów,

wyrównaną wg powyŜszych zaleceń powierzchnię naleŜy obrzucić zaprawą i lekko

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podkładów

Przed  przystąpieniem  do  układania  podkładów  naleŜy  sprawdzić  podłoŜe  pod

względem nośności załoŜonej w projekcie technicznym.

PodłoŜe winne być równe, czyste i odwodnione.

Beton winien być  rozkładany w miarę  moŜliwości w sposób ciągły z zachowaniem

kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakości

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz

podanymi wyŜej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót

Według zasad określonych w kosztorysie ofertowym

8. Odbiór robót

Wszystkie  roboty  podlegają  zasadom odbioru  robót  zanikających  wg zasad  podanych

powyŜej.

9. Podstawa płatności

Według zasad określonych w umowie
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10.  Przepisy związane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości

objętości.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 POKRYCIA DACHOWE

Kod CPV 45261210-9

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru pokryć dachowych zadania pn: „Zmiana sposobu uŜytkowania poddasza,

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana konstrukcji i pokrycia dachu oraz remont

elewacji budynku „Starej Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu przy ul. Płockiej 38 ”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przewidzianych do wykonania.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  i

mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi :

Pokrycie dachu blachą tytanowo cynkową gr 0,6

Obróbki blacharskie

Rynny i rury spustowe.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

2.1. Blacha tytanowo -  cynkowa

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,6 mm obustronnie ocynkowanej. Cała

powierzchnia  płyt  zabezpieczona  jest  obustronnie  powłoką  dekoracyjną  akrylową  lub

poliestrowo-silikonową. Dopuszcza się posypkę zewnętrzną z piasku kwarcowego. 

Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126.

Blacha  tytanowo  –  cynkowa  musi  posiadać  aktualną  decyzję  ITB  o  dopuszczeniu  do

stosowania i pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.
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2.3. Łączniki

Do  mocowania  arkuszy  stosować  gwoździe  lub  wkręty  ocynkowane  wg  wskazań

producenta materiałów pokryciowych.

2.4. Rynny i rury spustowe z PCV lub blachy systemowe np. Balexmetal”)

3. Sprzęt

Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Według zasad podanych wg OST. 

5. Wykonanie robót

5.1. Podkłady pod pokrycia, płyt i blach

Wymagania ogólne:

a) ogólne wymagania podano w ST

5.2. Obróbki blacharskie

obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej moŜna wykonywać o kaŜdej porze

roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od –15°C.

Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach.

5.3. Rynny i rury spustowe z PCV

spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,

rury  spustowe  powinny  być  mocowane  do  ścian  uchwytami,  rozstawionymi  w

odstępach nie większych niŜ 3 m,

uchwyty powinny być  mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny

muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach

6. Kontrola jakości

6.1. Materiały izolacyjne

l) Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez

producenta  przez  zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.

m) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
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n) Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  zgodność  z  dokumentacją

projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z

wystawionymi atestami wytwórcy.

W przypadku  zastrzeŜeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem o  jakości

wystawionym  przez  producenta  –  powinien  być  on  zbadany  zgodnie  z

postanowieniami normy państwowej.

o) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

p) Nie  naleŜy  stosować  równieŜ  materiałów  przeterminowanych  (po  okresie

gwarancyjnym).

q) Wyniki  odbiorów materiałów i wyrobów powinny być  kaŜdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robót

Według zasad określonych w kosztorysie ofertowym.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór podłoŜa

badania  podłoŜa  naleŜy  przeprowadzać  w  trakcie  odbioru  częściowego,  podczas

suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,

sprawdzenie  równości  powierzchni  podłoŜa naleŜy przeprowadzać  za  pomocą  łaty

kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit

między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.2. Odbiór robót pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania

w czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp

później jest niemoŜliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

– podłoŜa (blachy trapezowej przymocowanej do płatwie),

– izolacji termicznej

– jakości zastosowanych materiałów,

– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie  odbioru  częściowego  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika

budowy.

badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.

4



Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

– dokumentacja techniczna,

– dziennik  budowy  z  zapisem  stwierdzającym  odbiór  częściowy  podłoŜa  oraz

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,

– zapisy dotyczące  wykonywania  robót  pokrywczych  i  rodzaju  zastosowanych

materiałów,

– protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek

blacharskich  i  połączenia  ich  z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  takŜe  wykonania  na

pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,

sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,

9. Podstawa płatności

Według zasad określonych w umowie

10.  Przepisy związane

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/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną.

Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI

Kod CPV 45430000-7

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące

wykonania  i  odbioru  posadzek  zadania  pn:  „Zmiana  sposobu  uŜytkowania  poddasza,

wymiana  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  wymiana  konstrukcji  i  pokrycia  dachu  oraz

remont elewacji budynku „Starej Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu przy ul. Płockiej 38”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przewidzianych do wykonania.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  i

mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyrównawcze pod posadzki.

Posadzka betonowa B20 zbrojona zatarta mechanicznie

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

2.1. Woda (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.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowe,  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.
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2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 

2.4. Wyroby podłogowe PCW typu Tarkett - Granit

Wykładzina wg danych Producenta 

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego

(azbestu  lub  wełny  mineralnej),  mączki  mineralnej  i  dodatków  uszlachetniających

(kauczuk lub pak tłuszczowy)

Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niŜ 5 mm.

2.6. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175

Składa  się  z  asfaltów  ponaftowych  o  penetracji  minimum  30  w  temperaturze  25°C,

włóknistych  wypełniaczy  mineralnych,  plastyfikatorów  i  dodatków  zwiększających

przyczepność  kitu do powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i

Ŝywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i Ŝywice sztuczne)

Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:

– penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75,

– temperatura mięknięcia– nie normalizuje się,

– przyczepność  do  betonu,  badana  na  2  kostkach  betonowych  7×7×7  cm,

połączonych spoiną kitu o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny

– kit nie powinien zrywać się w masie,

– wydłuŜenie względne przy zerwaniu, nie mniej niŜ – 20 mm,

– spływność  z  betonu  w  połoŜeniu  pionowym  w  temperaturze  20±2°C  –  nie

normalizuje się,

– odporność  na  zamraŜanie  kuli  kitu  o  masie  50  g  w  temperaturze  –20±2C

zrzuconej z wysokości 2,5 m na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków,

– gęstość pozorna, nie mniej niŜ – 1,5 mm.

2.7. Kruszywo 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.

3. Sprzęt

4



Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i  elementy konstrukcji powinny być  zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i

zagruntowaniem podłoŜa mlekiem wapienno-cementowym, ułoŜeniem zaprawy, z zatarciem

powierzchni  na  gładko  oraz  wykonaniem  i  wypełnieniem  masą  asfaltową  szczelin

dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  projektem,  który  określa

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymałość  podkładu  cementowego  badana  wg  PN-85/B-04500  nie  powinna  być

mniejsza niŜ: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.

PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne

od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku

paskiem papy.

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura  powietrza  przy  wykonywaniu  podkładów  cementowych  oraz  w  ciągu  co

najmniej 3 dni nie powinna być niŜsza niŜ 5°C.

Zaprawę cementową naleŜy przygotowywać mechanicznie.

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego.

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej,

ilość cementu nie powinna być większa niŜ 400 kg/m3.

Zaprawę  cementową  naleŜy  układać  niezwłocznie  po  przygotowaniu  między  listwami

kierunkowymi  o  wysokości  równej  grubości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego  lub

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

Podkład  powinien  mieć  powierzchnię  równą,  stanowiącą  płaszczyznę  lub  pochyloną,

zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu,

nie  powinna  wykazywać  większych  prześwitów  większych  niŜ  5  mm.  Odchylenie
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powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2

mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

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

przez  pokrycie  folią  polietylenową  lub  wilgotnymi  trocinami  albo  przez  spryskiwanie

powierzchni wodą.

6. Kontrola jakości

6.1. Wymagana  jakość  materiałów powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub

innym równorzędnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają

wymaganiom technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych

(po okresie gwarancyjnym).

6.3. NaleŜy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót

(cieplnych, wilgotnościowych).

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robót

Według zasad określonych w kosztorysach nakładczych

8. Odbiór robót

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej.

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową

oraz sprawdzenie właściwości  technicznych tych materiałów z wystawionymi  atestami

wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeŜeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o

jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają

wymaganiom technicznym.

Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów powinny  być  kaŜdorazowo  wpisywane  do

dziennika budowy.

8.4. Odbiór powinien obejmować:

– sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego;  badanie  naleŜy  wykonać  przez  ocenę

wzrokową,
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– sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  posadzki;  badanie  naleŜy

wykonać przez ocenę wzrokową,

– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka naleŜy przeprowadzić

na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych;

badania  prostoliniowości  naleŜy  wykonać  za  pomocą  naciągniętego  drutu  i

pomiaru  odchyleń  z  dokładnością  1 mm,  a  szerokości  spoin  –  za  pomocą

szczelinomierza lub suwmiarki.

– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  cokołów  lub  listew  podłogowych;

badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową.

9. Podstawa płatności

      Według zasad określonych w umowie

10.  Przepisy związane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 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.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.

PN-EN 649:2002       Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne

pokrycia podłogowe z polichlorku winylu).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót malarskich zadania pn: „Zmiana sposobu uŜytkowania poddasza,

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana konstrukcji i pokrycia dachu oraz remont

elewacji budynku „Starej Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu przy ul. Płockiej 38 ”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  i

mające na celu wykonanie następujących robót malarskich:

Malowanie tynków.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest

uŜycie wód ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód zawierających  tłuszcze

organiczne, oleje i muł.

2.2. Mleko wapienne

Mleko  wapienne  powinno  mieć  postać  cieczy  o  gęstości  śmietany,  uzyskanej  przez

rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez

grudek i zanieczyszczeń.

2.3. Spoiwa bezwodne
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2.3.1. Pokost  lniany powinien  być  cieczą  oleistą  o  zabarwieniu  od  Ŝółtego  do

ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być uŜywany w postaci cieczy, barwy od jasnoŜółtej

do  brunatnej,  będącej  roztworem  Ŝywicy  kalafoniowej  lub  innej  w  lotnych

rozpuszczalnikach,  z  ewentualnym  dodatkiem modyfikującym,  o  właściwościach

technicznych zbliŜonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia.

Powinien  on  odpowiadać  wymaganiom  normy  państwowej  lub  świadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcieńczalniki

W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować:

– wodę – do farb wapiennych,

– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb

powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne

z zaświadczeniem o jakości  wydanym przez producenta oraz z zakresem ich

stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleŜnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach moŜna stosować  farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,

lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i

świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

      2.6. Środki gruntujące

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

– na  chłonnych  podłoŜach  naleŜy  stosować  do  gruntowania  farbę  emulsyjną

rozcieńczoną  wodą  w  stosunku 1:3–5 z  tego  samego  rodzaju  farby,  z  jakiej

przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
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2.6.2. Przy  malowaniu  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi powierzchnie  naleŜy

zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydło  szare,  stosowane  do  gruntowania  podłoŜa  w  celu  zmniejszenia  jego

wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

3. Sprzęt

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. Transport

Farby  pakowane  wg  punktu  2.5.6  naleŜy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252  i

przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać.

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być  ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po

zakończeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez

3 dni nie moŜe spaść poniŜej +1°C.

W czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrzanie  malowanych  powierzchni  ciepłym

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po:

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i

urządzeń sanitarnych),

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

– całkowitym ułoŜeniu posadzek,

– usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1.     Przygotowanie podłoŜy  

5.1.1. PodłoŜe posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być,  naprawione

przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny

być  oczyszczone  z  kurzu  i  brudu,  wystających  drutów,  nacieków  zaprawy  itp.

Odstające  tynki  naleŜy  odbić,  a rysy  poszerzyć  i  ponownie  wypełnić  zaprawą

cementowo-wapienną.

5.2.     Gruntowanie.  

5.2.1. Przy  malowaniu  farbą  wapienną wymalowania  moŜna  wykonywać  bez

gruntowania powierzchni.
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5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować  farbę  emulsyjną

tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w

stosunku 1:3–5.

5.2.3. Przy  malowaniu  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi powierzchnie  gruntować

pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się

odpowiednie farby podkładowe.

5.2.5. Przy  malowaniu  farbami  epoksydowymi powierzchnie  pokrywa  się

gruntoszpachlówką epoksydową.

5.3.     Wykonywania powłok malarskich  

5.3.1. Powłoki  wapienne powinny  równomiernie  pokrywać  podłoŜe,  bez  prześwitów,

plam i odprysków.

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków

myjących i dezynfekujących.

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

5.3.3. Powłoki  z  farb  i  lakierów  olejnych  i  syntetycznych powinny  mieć  barwę

jednolitą  zgodną  ze  wzorcem,  bez  smug,  zacieków,  uszkodzeń,  zmarszczeń,

pęcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby

w róŜnych odcieniach.

6. Kontrola jakości

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola  stanu  technicznego  powierzchni  przygotowanej  do  malowania  powinna

obejmować:

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,

– sprawdzenie wsiąkliwości,

– sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa,

– sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  naleŜy  wykonać  przez  oględziny

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni
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przewidzianej  pod  malowanie  kilku  kroplami  wody.  Ciemniejsza  plama  zwilŜonej

powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania  powłok przy  ich  odbiorach  naleŜy  przeprowadzić  po  zakończeniu  ich

wykonania:

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach,

– dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy

wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmować:

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

– dla  farb  olejnych  i  syntetycznych:  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i

uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z

odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli  badania  dadzą  wynik  pozytywny,  to  roboty  malarskie  naleŜy  uznać  za  wykonane

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. Obmiar robót

Według zasad określonych w kosztorysach nakładczych

8. Odbiór robót

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej.

8.1.     Odbiór podłoŜa  

8.1.1. Zastosowane  do  przygotowania  podłoŜa  materiały powinny  odpowiadać

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia

do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, posiadające drobne uszkodzenia powinno

być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót

tynkowych  lub  odpowiednią  szpachlówką.  PodłoŜe  powinno  być  przygotowane

zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym

czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić.
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8.2. Odbiór robót malarskich

8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu

równomiernego  rozłoŜenia  farby,  jednolitego  natęŜenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych

okiem śladów pędzla itp.,  w stopniu kwalifikującym powierzchnię  malowaną  do powłok o

dobrej jakości wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie polegające  na  lekkim,

kilkakrotnym potarciu  jej  powierzchni  miękką,  wełnianą  lub bawełnianą  szmatką

kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania

ostrym narzędziem powłoki od podłoŜa.

8.2.5. Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą polegające  na  zwilŜaniu

badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub

szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. Podstawa płatności

Według zasad określonych w umowie

10.  Przepisy związane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE DREWNIANE

CPV -45261100-5
1.  WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące

wykonania  i odbioru  robót  ciesielskich  zadania  pn:  „Zmiana  sposobu  uŜytkowania

poddasza, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana konstrukcji i pokrycia dachu

oraz  remont  elewacji  budynku  „Starej  Szkoły  Podstawowej  nr  2  w  Sierpcu  przy  ul.

Płockiej 38 ”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

1.3 Zakres robót wymienionych w SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające

na celu wykonanie i  montaŜ  konstrukcji  drewnianych występujących w obiekcie zgodnie z

dokumentacja projektową.

W zakres tych robót wchodzą:

Wykonanie konstrukcji stropu na belkach drewnianych

Wykonanie konstrukcji więźby dachowej

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.
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2.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.

3.  Materiały

3.1 Drewno na konstrukcje

Do konstrukcji  drewnianych  zastosować  drewno  iglaste  zabezpieczone przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna naleŜy stosować zgodnie z instrukcją

ITB  –  Instrukcja  techniczna  w  sprawie  powierzchniowego  zabezpieczenia  drewna

budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robót wymienionych w pozycjach:

 Na elementy konstrukcji stosuje się drewno klasy C24

według następujących norm państwowych:

� PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.

� PN-B-03150:2000/Az1:2001.  Konstrukcje  drewniane.  Obliczenia  statyczne  i

projektowanie.

Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniŜsza tabela.

Oznaczenie Klasa
drewna

C24
24
14
21
5,3
3

1,5

Zginanie 
Rozciąganie wzdłuŜ włókien 
Ściskanie wzdłuŜ włókien 
Ściskanie w poprzek włókien 
Ścinanie wzdłuŜ włókien 
Ścinanie w poprzek włókien 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niŜ:

g) dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%

h) dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:

• w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości

• w szerokości: do +3 mm lub do –1mm

• w grubości: do +1 mm lub do –1 mm

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
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c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:

d) dla łat o grubości do 50 mm:

• w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości

• w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

e) dla łat o grubości powyŜej 50 mm:

• w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

• w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

a) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe

niŜ +3 mm i –2 mm.

b) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3 mm

i 2 mm.

3.2 Łączniki

− Gwoździe -NaleŜy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12

− Śruby - NaleŜy stosować:

• Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002

• Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

− Nakrętki - NaleŜy stosować:

• Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002

• Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

− Podkładki pod śruby - NaleŜy stosować:

• Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

− Wkręty do drewna - NaleŜy stosować:

• Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501

• Wkręty do drewna z łbem stoŜkowym wg PN-85/M-82503

• Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

− Środki ochrony drewna

• Do  ochrony  drewna  przed  grzybami,  owadami  oraz  zabezpieczające  przed

działaniem ognia powinny być  stosowane wyłącznie środki  dopuszczone do

stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

• Środki do ochrony przed grzybami i owadami

• Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem

• Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
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3.3 Badania na budowie

KaŜda  partia  materiału  dostarczona  na  budowę  przed  jej  wbudowaniem  musi  uzyskać

akceptację Inspektora nadzoru.

4.  Sprzęt

Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać dowolnego sprzętu.

− sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

− stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i

przeciwpoŜarowymi,  zabezpieczone  od  wpływów  atmosferycznych,  oświetlone  z

dostateczną wentylacją.

5.  Transport

Transport zgodnie z warunkami zawartymi w OST.

6.  Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.

Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji powinny  być  zabezpieczone  przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

7.  Sposób składowania

Składowanie materiałów i konstrukcji

− Materiały  i  elementy  z  drewna  powinny  być  składowane  na  poziomym  podłoŜu

utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.

− Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych

w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od

podłoŜa nie powinna być mniejsza od 20 cm.

− Łączniki i materiały do ochrony drewna naleŜy składować w oryginalnych opakowaniach

w  zamkniętych  pomieszczeniach  magazynowych,  zabezpieczających  przed  działaniem

czynników atmosferycznych.
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8.  Wykonanie robót

8.1 Ogólne wymagania

Roboty naleŜy prowadzić  zgodnie z dokumentacją  techniczną  przy udziale środków, które

zapewnią  osiągnięcie  projektowanej  wytrzymałości,  układu  geometrycznego  i  wymiarów

konstrukcji.

8.2 MontaŜ elementów i wymagania

− Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.

− Dopuszcza się następujące odchyłki montaŜowe :

• w rozstawie belek i elementów : do 1 cm w osiach  

• w długości elementu do 10 mm

• w odległości między węzłami do 5 mm

• w wysokości do 10 mm.

a) Elementy drewniane konstrukcji  stykające się z   betonem powinny być w miejscach

styku odizolowane jedną warstwą papy.

8.3 Kontrola jakości robót

Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  projektem  oraz

wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegają odbiorowi.

9.  Obmiar robót

Jednostkami obmiaru jak w kosztorysie. 

10.  Odbiór robót

.Podczas  obioru  naleŜy  skontrolować  prawidłowość  wykonanych  robót  pod  względem

geometrii, tolerancji wymiarowych, prawidłowości wykonanych połączeń.

11.  Podstawa płatności

Zasady i podstawy płatności zgodnie z zawartą umową.

12.  Przepisy związane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno  okrągłe  i  tarcica.  Terminologia.  Terminy  ogólne  dotyczące

tarcicy.
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PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla

drewna okrągłego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica  iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami

wytrzymałościowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.
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