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I CZĘŚĆ OGÓLNA ROBÓT BUDOWLANYCH
I.
PODSTAWA OPRACOWANIA
1.
Umowa nr 68/2017 z dnia 26.05.2017r zawarta pomiędzy Filharmonią Dolnośląską w
Jeleniej Górze a Promar Spółka z o.o.;
2.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
3.
Polskie normy i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie polskim;
4.
Przedmiar robót;
5.
Normy branżowe
II.
DANE OGÓLNE
1.
Inwestor : Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
2.
Adres robót remontowych : Budynek wraz z terenem zewnętrznym Filharmonii Dolnośląskiej
w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra
III. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie prac remontowych pomieszczeń w budynku i terenu
zewnętrznego przy ulicy Piłsudskiego 60 w Jeleniej Górze .
Remont ma na celu poprawienie warunków pracy oraz poprawę stanu technicznego obiektu.
Celem opracowania jest również: dostosowanie pomieszczeń pracy, pomieszczeń biurowych ,holi
i widowni do podstawowych potrzeb użytkowników i wymagań przepisów , ergonomii, poprawy
estetyki obiektu;
VI.
ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
Przedmiotowy obiekt to budynek pięciokondygnacyjny, podpiwniczony. Wykonany jest w technologii
tradycyjnej murowanej z elementami konstrukcji stalowej szkieletowej. Wyposażony jest w dwie klatki
schodowe zlokalizowane w centralnej części budynku. Dach wielospadowy o konstrukcji żelbetowej
kryty papą.
Kubatura
K = 15472 m3
Powierzchnia zabudowy
Pz = 1066 m2
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1.
Malowanie pomieszczeń
W pomieszczeniach remontowanych zgodnie z przedmiarem prac, ściany i sufity malować dwukrotnie
farbą emulsyjną lub akrylową w kolorach ustalonych z użytkownikiem.
2.

Cyklinowanie i lakierowanie parkietów

W ramach planowanych prac przewidziano miejscowa naprawę, cyklinowanie i malowanie parkietu
wejścia i sceny sali koncertowej oraz sceny sali prób i wymiana kratek wentylacyjnych szt 5 o
wymiarach 1060x170mm. Szczegółowy zakres prac zawarto w przedmiarze robót.
3.
Posadzki
- po usunięciu uszkodzonych i odparzonych posadzek z płytek podłogowych i osłon grzejników
należy we wszystkich remontowanych pomieszczeniach wykonać uzupełnienie posadzek z płytek typu
gres. Typy posadzki i osłon grzejników w poszczególnych pomieszczeniach wykonać zgodnie
z
rodzajem i typem posadzek istniejących.
- przy posadzce kabiny zapadni na scenie sali koncertowej z wykładziny PCV typu Tarkett wykonać
wyrównanie podłoża do poziomu zgodnego z płaszczyzna poziomą kabiny zapadni.
UWAGA: Przewidziano zastosowanie wykładziny homogeniczne firmy Tarkett. Zamiennie można
zastosować produkty o podobnych parametrach innych firm np. Gamrat, Polyflor, Marley.Do
przygotowania podłoża i klejenia wykładziny zastosowano produktu systemu Ceresit i Thomsit.
Alternatywnie można zastosować produkty o takich samych parametrach systemu np. Uzin,
Schomburg, Sopro itp.
- wymieniane wykładziny dywanowe na holu publiczności , holu sali kameralnej ,holu i wejściu
muzyków należy wykonać z wykładziny o strukturze pętelkowej w kolorze uzgodnionym
z Zamawiającym. O składzie runa 100% poliamid . Wykładziną o przedstawionych parametrach
należy obłożyć również siedziska na holu publiczności ,sali kameralnej i holu muzyków.
4.
Okna połaciowe i rolety zewnętrznych
- zakres robót przewiduje demontaż 8 sztuk rolet okiennych oraz montaż 9 sztuk nowych.
- przy wymianie okien połaciowych przewidziano wymianę łącznie 7 drewnianych okien połaciowy
Wymiary przedstawiono w przedmiarze prac. Wymagany współczynnik U dla wymienianych całych
okien wynosi minimum 1W/m2K
6.
Przełożenie kostki brukowej typu POLBRUK oraz remont schodów z płyt granitowych
Na terenie pasażu przy wejściu do budynku przewiduje się przełożenie istniejącej kostki brukowej
wraz z wykonaniem podsypki wyrównującej . Ponadto przewidziano wykonanie remontu istniejących
schodów granitowych wraz z wymiana uszkodzonej płyty granitowej stopnicy.
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
1.
WYMAGANIA OGÓLNE
1.1.
Nazwa zamówienia
„Remont pomieszczeń oraz terenów zewnętrznym Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze „
Zamawiającym jest
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
– ul. Piłsudskiego 60,
58-500 Jelenia Góra.
1.2.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót,
wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego pn.: „Remont
pomieszczeń oraz terenów zewnętrznym Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze”
1.3.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument przetargowy
i wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór
wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych ( objętych przedmiotem zamówienia),
obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania
i
oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, które powinny
być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje się
załącznikiem do umowy na wykonawstwo
1.4.
Zakres Robót objętych S T
1.4.1. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót.

2

Roboty budowlane w szczególności obejmują:
45000000-7
Roboty budowlane
45440000-8
Roboty malarskie
45450000-6
Cyklinowanie i lakierowanie podłóg parkietowych
45431100-8
Kładzenie płytek podłogowych i terrakoty
45432000-4
Wymiana tekstylnych wykładzin podłogowych
45432000-4
Wymiana wykładzin typu PVC
45421131-8
Wymiana stolarki okiennej wraz z wymianą rolet okiennych
45233253-7
Przełożenie kostki brukowej wraz z remontem stopni schodowych z płyt granitowych.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
1.5.
Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych
- Wykonanie zabezpieczeń z folii
- Wynoszenie ,wnoszenie mebli wraz z ich zabezpieczeniem
- Wywóz gruzu
1.6.
Informacje o terenie budowy
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, ciepłownicza, zimnej wody i kanalizacyjna.
Inwestycja znajduje się wewnątrz budynku użyteczności publicznej.
1.7.
Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z przedmiarem robót, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.
1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarzem
ST.
1.7.2. Zgodność Robót z ST.
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub
opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały
będą zgodne z ST. Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na niezadowalającą na jakość robót, to
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.7.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.
1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał
szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego
hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy
wykonywaniu robót.
1.7.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności zobowiązany
jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie
utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież
ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy. Wykonawca będzie stale utrzymywał
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
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1.7.6. Organizacja planu budowy
Wykonawca będzie zobowiązany do:
Uzgadniania terminów wejścia i prowadzenia robót ;
Utrzymania porządku na placu budowy;
Składowania materiałów i elementów budowlanych w miejscach wyznaczonych;
Utrzymania w czystości placu robót.
1.8.
Określenia podstawowe
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , stanowiący urzędowy
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku robót.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Zarządzający realizacją umowy, Inspektor nadzoru – w ramach posiadanego umocowania od
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodności realizacji robót z przedmiarem robót , specyfikacją techniczną , przepisami , zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inżyniera.
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi.
Polecenie Inspektora nadzoru– wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez w formie pisemnej
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilości w
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót
dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.
Odbiór robót – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem końcowym”, polegającym na
protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy wykonanych prac remontowych przez osobę lub
grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez Zamawiającego.
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika robót faktu zakończenia robót remontowych,
łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako
plac budowy.
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź dostawców
materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym.
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. Filharmonię Dolnośląską
w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra.
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
2. MATERIAŁY
2.1.
Warunki ogólne
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane
i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym a art. 10
ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje
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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 ST w celu
udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie
postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych.
2.2.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.3.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4.
Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli przedmiar robót lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zmieniany bez zgody Inspektora .
3.
SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w przedmiarze, ST 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 użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli przedmiar robót lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być
później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą być
niedopuszczone do realizacji robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na stan
i jakość transportowanych materiałów.
4.
TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi
w przedmiarze robót, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonywania Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową
oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, przedmiarze robót i w ST, a także
w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją
Kosztorysową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
BHP,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
Robót,
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
Robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
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,
sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.
6.2.
Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w przedmiarze
robót i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
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Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia
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 ponosi Wykonawca.
6.3.
Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 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 wykonywanych przez Inspektora nadzoru
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera .
6.4.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować 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
6.5.
Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
6.6.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 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 ST na podstawie wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z
przedmiarem robót i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak
bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:Polską Normą lub aprobatą techniczną,.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu

7

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy
z
dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881).
6.8.
Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robót,
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Rejestr Obmiarów
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.
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.
Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty:
protokoły przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoły odbioru Robót,
protokoły narad i ustaleń,
korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne
dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
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7.
OBMIAR ROBÓT
7.1.
Ogólne zasady obmiaru Robót.
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z przedmiarem robót i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.
Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
7.2.
Zasady określania ilości Robót i materiałów.
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997.
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami
nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót.
(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i odległości pomiędzy
punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania ilości robót, np. przy
obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z
otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną
wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w
tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej
wielkości).
7.3.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały
okres trwania Robót.
7.4.
Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone
w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony
z inspektorem nadzoru.
8.
ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu.
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:
- przedmiarem robót
- ST
- ustaleniami z inwestorem
- wiedzą i sztuką budowlaną
- Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót
- wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu
robót
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8.1.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z przedmiarem robót, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2.
Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3.
Odbiór wstępny Robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z przedmiarem robót
i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót
uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej przedmiarze robót i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu,
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do
wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.
8.4.
Dokumenty do odbioru wstępnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3.
Recepty i ustalenia technologiczne.
4.
Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
5.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
6.
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
PZJ.
7.
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew.
PZJ.
8.
Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót
właścicielom urządzeń.
10.
Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
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Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5.
Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa wystawiona przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w przedmiarze robót.
Cena ryczałtowa lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować:
- koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy,
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r.
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr
71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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VI.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH
a/ROBOTY MALARSKIE – CPV 45440000-3.
1.
Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót malarskich pomieszczeń biurowych technicznych, holi , korytarzy, klatek schodowych,
sal koncertowych i prób w budynku Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze .
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 umożliwiające i mające na celu
wykonanie następujących robót malarskich: Malowanie tynków ścian i sufitów
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 SST przedmiarem
robót i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.
Materiały
2.1. Farby budowlane gotowe
2.1.1 Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.1.2. Farby emulsyjne lub akrylowe wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.
2.3.1.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 podłożach należy
stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej lub grunt uniwersalny np.
UNIGRUNT lub t.p.
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.
3.
Transport
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.
4.
Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może
spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
5.1. Przygotowanie podłoży
5.1.1.Podłoże 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 należy odbić, a rysy poszerzyć i
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1.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 lub grunt
uniwersalny np. UNIGRUNT.
5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. 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.
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Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
5.3.2.Powłoki z farb akrylowych
Szczegółowe warunki wykonania wg instrukcji technicznej producenta wyrobów – np.
CERESIT
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie
wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1.Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
6.2.2. .Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej 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 należy uznać za wykonane prawidłowo.
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub
całkowicie i wykonać powtórnie.
5.
Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
6.
Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża
8.1.1. .Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków
zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno
być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia 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 podłoża polegające na próbie poderwania ostrym
narzędziem powłoki od podłoża.
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9.
Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny ryczałtowej obejmującej miedzy
innymi przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na
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podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
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.
Karty techniczne producentów
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SZCZEGÓŁOWA
BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA

b/- CYKLINOWANIE PARKIETU-

TECHNICZNA

WYKONANIA

I

ODBIORU

ROBÓT

(CPV 45450000-6 )

1.
Wstęp.
1.1.
Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w
zakresie prowadzenia prac związanym z cyklinowaniem i lakierowaniem parkietu .
1.2.
Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
zakresu robót wymienionych w pkt.1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i
zasad sztuki budowlanej.
1.3.
Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie prac związanym z cyklinowaniem parkietu.
Niniejszą SST objęty jest następujący zakres robót:
- mechaniczne cyklinowanie parkietu – minimum 2 razy
- ręczne cyklinowanie parkietu w miejscach niedostępnych
- lakierowanie trzykrotne lakierem chemoutwardzalnym parkietu i listew przyściennych, pastowanie
i froterowanie
- montaż cokolików drewnianych i listew przypodłogowych
- sprzątanie
1.4.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.
1.5 Wymagania dotyczące prowadzenia robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST (kod CPV
45000000-7) „„Specyfikacja Techniczna – Ogólna”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową, specyfikacjami technicznymi,
harmonogramem i instrukcjami inspektora nadzoru i administratorów poszczególnych budynków.
2.
Materiały
Wykonawca zastosuje materiały ścierne wymagane przy wykonywaniu prac cykliniarskich oraz lakier
chemoutwardzalny typu Domalux lub inny o podobnych właściwościach zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru
3.
Sprzęt
3.1.
Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja techniczna
- Ogólna”.
3.2.
Sprzęt do wykonywania robót.
Roboty można wykonać przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do
używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i
wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
- cykliniarka mechaniczna
- cykliniarka, lub cyklina ręczna
- papiery ścierne o różnej gradacji
4.
Transport.
4.1.
Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST(kod
CPV
45000000-7)
„Specyfikacja Techniczna - Ogólna”.
4.2.
Transport sprzętu.
Do transportu sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu.

15

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego.
5.
Wykonanie robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST (kod CPV 45000000-7)
„Specyfikacja techniczna - Ogólna” pkt 5.
Przed przystąpieniem do cyklinowania parkietu należy dokonać drobnych napraw istniejącego
parkietu. Sposób ich wykonania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Zakłada się wykonanie
dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem spoin między klepkami:
- pierwszego zgrubnego,
- drugiego właściwego, ze zmianą ziarnistości materiału ściernego.
Miejsca trudnodostępne oraz narożniki, wnęki i listwy przyścienne należy cyklinować ręcznie.
W związku z tym, że prace będą wykonywane w czynnym budynku Wykonawca zapewni:
- elastyczną organizację robót, zgodną ze wskazaniami Inspektora Nadzoru
- sukcesywne sprzątanie pomieszczeń i korytarzy objętych pracami, tak aby umożliwić korzystanie z
nich bez zakłóceń
Przed przystąpieniem i podczas prowadzenia robót cykliniarskich należy zabezpieczyć wszystkie
powierzchnie i elementy wyposażenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.
Po
robotach
cykliniarskich
należy wszystkie
pomieszczenia
doprowadzić
do stanu
pozwalającego na ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m. in. mycie okien, posadzek,
zabrudzonych powierzchni, drzwi, poręczy itp.).
Lakierowanie parkietów należy wykonywać pędzlami przy jednoczesnym zabezpieczeniu powierzchni
nie lakierowanych
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 6.
6.2.
Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco,
w miarę postępu robót, jakości używanego przez Wykonawcę sprzętu i jakości wykonywanych Robót
zgodnie
z podpisaną umową i wymaganiami ST.
W szczególności obejmują:
- badanie jakości sprzętu (jakości papieru)
- kontrolę prawidłowości wykonania robót
- ocenę estetyki wykonanych robót
- stanu powierzchni parkietu po szlifowaniu
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego.
7.
Obmiar robót.
7.1.
Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. Ilość jednostek
obmiarowych robót określa się na podstawie podpisanej umowy.
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m2] oraz metr [m].
8.
Odbiór robót
8.1.
Warunki odbioru
Parkiet powinien być przedstawiony do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących
warunków:
- zakończono wszystkie naprawy i zaszpachlowano wszystkie ubytki w parkiecie
- dwuetapowo wycyklinowano parkiet mechanicznie
- wycyklinowano ręcznie wszystkie niedostępne miejsca
- zamontowano wszystkie cokoliki i listwy przyścienne
8.2.
Dokumenty odbioru
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:
-obmiary powykonawcze,
8.3,. W ramach odbioru końcowego należy:
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sprawdzić zgodność wykonania cyklinowania z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach
podpisanej umowy i PN, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności
wprowadzenia odstępstwa,
8.4.
Protokół końcowy odbioru
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem cyklinowanego i polakierowanego parkietu do
użytkowania .
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania parkietu do użytkowania, po
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór parkietu.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności robót
Ogólne wymagania dotyczące płatności robót w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja techniczna Ogólna” pkt 9.
9,2. Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za m2 wykonanej renowacji parkietu, zgodnie z obmiarem robót i ceną ryczałtową, oceną
jakości użytych materiałów oraz jakości wykonania robót.
Cena obejmuje:
-zakup i dostawa materiałów,
-drobne naprawy istniejącego parkietu, cyklinowanie zgrubne,
-cyklinowanie wykańczające,
-cyklinowanie ręczne listew przyściennych,
-lakierowanie trzykrotne lakierem chemoutwardzalnym parkietu i listew przyściennych, pastowanie
i froterowanie
-uporządkowanie miejsca pracy.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE.
Umowa
Specyfikacja techniczna.
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 póz. 401). USTAWA z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH
c/POKRYWANIE PODŁÓG POSADZEK Z PŁYTEK CERAMICZNYCH - CPV 45431100-6
1.
Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru posadzek na korytarzach oraz osłon grzejników w ramach robót remontowych w budynku
Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze przy ulicy Piłsudskiego 60 w Jeleniej Górze.
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 umożliwiające i mające na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa wyrównawcza grubości 2 - 6 cm( w zależności od posadzki) wykonana z zaprawy
cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapiennocementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i
wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. Cieńsze wylewki zazbroić siatką z włókna
szklanego.
Posadzki właściwe.
Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych gresowych i terakotowych
antypoślizgowych z cokolikami luzem ułożonych na kleju CERESIT CM117 (lub odpowiedniku) wg
wymagań producenta, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem preparatem np.
CERESIT CT17 ( lub odpowiedniku) , ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek,
przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą CERESIT
CE40 lub odpowiedniku), oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
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 Inżyniera.
2.
Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie 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 różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3.
Kruszywo
2.3.1.. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) Do betonu należy stosować
kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620:2004 , z tym że marka
kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.
2.4. 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 niż 5 mm.
2.5. 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 żywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i żywice sztuczne)
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:
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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,
- wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm,
- spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się,
- odporność na zamrażanie 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 niż – 1,5 mm.
2.6. Kleje do posadzek ceramicznych i lastrykowych CERESIT CM117,(lub odpowiedniki)
2.7. Spoiny do posadzek ceramicznych i granitowych CERESIT CE40,(lub odpowiedniki)
2.8. Wyroby gresowe i terrakotowe
Płytki podłogowe ceramiczne gresowe.
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
- kwasoodporność nie mniej niż 98%
- ługoodporność nie mniej niż 90%
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość: ±1,5 mm
- grubość:
±0,5 mm
- krzywizna:
1,0 mm
b) Materiały pomocnicze
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe CERESIT CM117 ( lub odpowiedniki)
Do wypełnienia spoin stosować zaprawę CERESIT CE40 (lub odpowiedniki)
c)Pakowanie
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.
Na opakowaniu umieszcza się:
- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania
w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.
3.
Sprzęt
Roboty typowe można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu (np szlifierka elektryczna, urządzenie
do przecinania płytek, wyrzynarka elektryczna, packi do nakładania kleju, szpachelki, packi
ponakładania fug, mieszadło do zaprawy i kleju wyciąg jednomasztowy elektryczny, pompa do betonu,
wibrator powierzchniowy, spawarka do łączenia wykładziny z PCV, noże, akcesoria do malowania,
pędzle)
Roboty specjalistyczne wykonać przy użyciu sprzętu poleconego przez producentów (zgodnie z
technologią).
4.
Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi krytymi środkami transportu (samochód
skrzyniowy, wózki transportowe, podnośniki, taczki).
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratą stateczności.
5.
Wykonanie robót
5.1. Warstwy pod posadzki
5.1.1.Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem 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 niż: na
ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.
- Podłoże, 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 pom 2/18 wełną mineralną gr. min 2cm)
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- W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni
nie powinna być niższa niż 5°C.
- Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję
gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
- Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.
- Zaprawę cementową należy 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 niż 5 mm. Odchylenie 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.
5.2.
Posadzka z płytek gresowych
- Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. Ewentualne rysy w
posadzkach istniejących poszerzyć i wypełnić zaprawą cementową.
- CERESIT CR 166 (lub odpowiednik) przygotować zgodnie z zaleceniami producenta lub
zastosować CERESIT CR65.
- CERESIT CR 65 wsypać do czystej, zimnej wody i wymieszać w proporcji: 2,5 części objętościowe
CR 65 + 1 część objętościowa wody. Zarobioną część należy użyć w ciągu 2 godz. Pierwszą warstwę
należy nanieść pędzlem, drugą nanieść packą lub dwukrotnie pędzlem. Kolejną warstwę nanosić gdy
poprzednia jest jeszcze wilgotna. W razie wyschnięcia poprzedniej warstwy lub przerwy dłuższej niż
12 godz. Należy do wody przerobowej dodać CERESIT CC 81 (1 część objętościowa + 2 części
wody).
- Naniesioną na podłoże zaprawę przez 24 godz. należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem
(spryskać lub przeciągnąć mokrym pędzlem). Po dwóch dniach powłoka uzyskuje wytrzymałość na
ruch pieszy, ale nie jest materiałem odpornym na intensywny ruch i należy ją chronić następną
warstwą.
materiału odnoszą się do temp. +200C i wilgotności względnej 60%.
- Do klejenia płytek można przystąpić po 7 dniach od położenia CERESIT CR 65 i 28 dni od położenia
gładzi cementowej lub tynku. Podłoża nasiąkliwe zagruntować CERESIT CT 17 i odczekać 4 godz.
- Sypką zaprawę CERESIT CM 117 trzeba wymieszać z wodą, jak zwykle przy użyciu wiertarki z
mieszadłem. Po podłożu rozprowadza się ją pacą zębatą. Jej zęby powinny być tym większe, im
większe są płytki.
- Po dociśnięciu, świeża zaprawa musi pokrywać co najmniej 2/3 montażowej płytki. Jeśli tak nie jest,
należy zastosować pacę o większych zębach. Przy rozprowadzaniu CERESIT CM117 wierzchołki
zębów muszą dotkać podłoża, a paca musi być trzymana pod jednakowym kątem.
- Płytki terakota należy układać nie na styk, lecz zachowując szerokość spoin od 2 do 5 mm.
Uzyskanie jednakowego ich rozmiaru ułatwi stosowanie krzyżyków dystansowych.
- Po upływie dwóch dni płytki terakota i granitowe można spoinować zaprawą CERESIT CM40,
- Do spoinowania naroży (w połączeniach z cokolikiem) można zastosować silikon
CERESIT CS 25.,
- Suchą zaprawę CERESIT CE40 (lub CE36) ręcznie wymieszać z odmierzoną ilością wody, gumową
packą lub szpachelką należy wciskać w przestrzenie między płytki. Nadmiar trzeba zebrać wilgotną,
często płukaną gąbką po 15 min., a wyschnięty nalot usunąć suchą szmatką. Silikon wprowadza się w
naroża pistoletem i w ciągu 5 minut wygładza powierzchnię spoiny narzędziem zwilżonym wodnym
roztworem mydła.
kie właściwości materiału odnoszą się
do temp. +200C i wilgotności względnej 60%.
- We wszystkich pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju,
barwy, typu i gatunku.
- Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem lub zaprawą należy usunąć
niezwłocznie w czasie układania płytek.
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- Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym
pochyleniu spadku. Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą a
posadzką nie powinny wynosić więcej niż 5 mm na całej długości łaty.
- Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinny
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 należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
6.4. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów z zamówieniem,
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu płytek
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny
zewnętrznej).
7.
Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie obmiaru robót z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8.
Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z przedmiarem robót i ST oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W
przypadku zastrzeżeń 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 należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez
ocenę wzrokową,
- sprawdzenie grubości posadzki należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych
w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości
należy 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 należy wykonać
przez ocenę wzrokową.
8.5. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne
Wg punktu 6.4. dot. Materiałów pomocniczych
9.
Podstawa płatności
Podłogi, posadzki
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki i parapetów grzejnikowych wg ceny
ryczałtowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie
stanowiska pracy.
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
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cementów powszechnego użytku.
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.
Karty techniczne producentów
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
d/-Wykładzina PCV zgrzewana i dywanowa (CPV – 45432100-5 kładzenie i wykładanie podłóg)
Wyrównywanie podłóg (CPV – 45262321-5)
1.
Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych związanych z wykonaniem warstwy samopoziomującej i wykładziny PCV zgrzewanej
w pomieszczeniu kasowym oraz podłogi kabiny zapadni w sali koncertowej oraz wymiana wykładzin
dywanowych na posadzkach holi oraz siedzisk w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze przy
ulicy Piłsudskiego60 w Jeleniej Górze.
2.4.
Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.
2.5.
Zakres robót ujętych w ST:
zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych i dywanowych,
wywiezienie całości gruzu z terenu budowy,
warstwa szpachlująca ubytki w posadzce,
gruntowanie podłoża,
układanie samopoziomującej masy, wylewka korygująco-wyrównawcza,
wykonanie podkładu podposadzkowego,
ułożenie wykładziny PCV z wywinięciem na ścianę oraz spawanie ułożenie wykładziny
dywanowej na posadzkach i siedziskach.
Zakres robót – na podstawie przedmiaru robót, który stanowi materiał pomocniczy dla wykonawcy do
obliczenia ceny ryczałtowej oferty. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w obiekcie.
2.6.
Określenia podstawowe dotyczące robót
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi.
2.7.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z przedmiarem robót, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST.00.00.00-część ogólna.
3.
Materiały
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne
i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiały do wykonania posadzek z wykładziny dywanowej i
PVC muszą posiadać atesty do zastosowań w budynkach użyteczności publicznej.
Podstawowe parametry techniczne dla wykładziny dywanowej:
a)
struktura - pętelkowa
b)
Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym
c)
skład runa -100% poliamid
d)
wysokość runa min. - 2,6 mm
e)
wysokość całkowita wykładziny maks. – 7,0
f)
ciężar runa min. - 750g/m2
g)
ciężar całkowity min. - 4100g/m2 wg normy ISO 8543
h)
klasa wytrzymałości minimum 33 wg normy EN 1307 (wysoka intensywność)
i)
antyelektrostatyczność - < 2kV wg EN 1815
j)
klasa trudnopalności- BFL - s1 wg EN 13501-1
Podstawowe parametry techniczne dla wykładziny typu PVC Tarket Optima lub równoważna:
a)
grubość całkowita : 2mm
b)
waga całkowita : 2800g/m2
c)
grupa ścieralności wg EN-660-2 : Grupa P
d)
odporność na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna
e)
oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425 : odporna
f)
klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1
g)
właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 : R9
h)
właściwości antystatyczne wg EN 1815 : >2kV
i)
odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02 : ≥6
j)
odporność chemiczna wg EN 423 : dobra odporność
k)
odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala na
rozwój
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l)
kolor- do uzgodnienia z Zamawiającym
m)
wykładzina musi posiadać atest/certyfikat higieniczny oraz dokument potwierdzający
dopuszczenie wykładziny do montażu w obiektach użyteczności publicznej
4.
Sprzęt
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi
odpowiadać przyjętej technologii i zgodny z przepisami bezpieczeństwa.
5.
Transport
Dostawa materiałów i wywóz materiałów z rozbiórki odbywać się będzie samochodami skrzyniowymi.
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz
przepisami o ruchu drogowym.
6.
Wykonanie robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotycząca akceptacji
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych
w dokumentach umowy , a także w normach i wytycznych. Przed przystąpieniem do wykonania robót
należy przeprowadzić wizje obiektów i ustalić z Inspektorem Nadzoru sposób wykonania i rodzaj
zastosowanych materiałów. Przy wykonaniu robót remontowych należy zwrócić szczególną uwagę na
to aby nie uszkodzić elementów wyposażenia holi nie podlegających remontowi. Przed wykonaniem
robót remontowych należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować obszar robót remontowych.
Wykładzina z tworzyw sztucznych rulonowych jak i dywanowa musi posiadać aktualne świadectwo
ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. W jednym pomieszczeniu używać rolek z jednej serii
produkcyjnej. Kolor i strukturę ustalić z użytkownikiem.
Wykonywanie warstw podkładowych
Podkład pod wykładzinę składa się z następujących warstw:
wylewka samopoziomująca o grubości 5mm
Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi.
Powinien być dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą
i gładką powierzchnię. Przed wykonaniem podkładu należy ustalić położenie górnej powierzchni
posadzki na wysokości ustalonej z Inspektorem Nadzoru.
- podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B –10107
nie mniejsza niż 0.5MPa.
- podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć
i szczelin.
- wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.
Zakres robót zasadniczych
Ułożenie posadzki z wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewanych
homogenicznie wraz z czynnościami wykończenia i cokolikiem oraz ułożenie wykładziny dywanowej
na posadzkach zgodnie z przedmiarem robót i obłożenie siedzisk .
Zasady wykonywania robót
Temp. pomieszczeń > 18C. Wykładziny powinny aklimatyzować się w pomieszczeniu min. 24 h, a
rolka powinna być rozluźniona. Po pocięciu na kawałki wykładzina powinna aklimatyzować się
w pomieszczeniu kolejne 24 h. W jednym pomieszczeniu używać rolek z jednej serii produkcyjnej.
Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie,
piszczące i tłuszczące się warstwy zapraw Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie
powinna być zgodnie z PN/B – 10107 nie mniejsza niż 0.5MPa. Stosować klej zalecany przez
producenta.
Ilość kleju ok. 300-350 g/m2. Wykładzinę można kłaść dopiero, gdy rozprowadzony klej osiągnie
właściwą
konsystencję.
Zaleca się używanie rolki dociskowej co zapewnia dokładne dopasowanie wykładziny w narożnikach.
Po przyklejeniu spawanie połączeń może nastąpić po 24 h. Arkusze wykładziny należy łączyć
termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu należy usuwać za pomocą
specjalnego noża. Frezowanie i spawanie naroży i złączy należy wykonać po wyschnięciu kleju.
W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych należy użyć do spawania zgrzewarki termicznej
z końcówką do zgrzewania sznurowego. Do frezowania wszystkich złącz należy stosować frezarkę
ręczną z ostrzem ze stopu twardego. Duże powierzchnie można frezować przy pomocy frezarki
elektrycznej
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7.
Kontrola jakości robót.
11.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadać parametrom określonym w przedmiarze robót i ST i wytycznych producenta .
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
11.2. Badania w czasie robót
Badania powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości
poszczególnych warstw oraz innych robót "zanikających".
11.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań
dotyczących wykonanych podłogi sportowej a w szczególności:
- zgodności zastosowanego systemu;
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości (wyglądu) powierzchni podłóg,
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia ,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,
12.
Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem robót dla danej pozycji robót.
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
13.
Odbiór robót.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane
prawidłowo, tj. zgodnie z przedmiarem robót oraz ST. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest
negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym
odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy.
14.
Podstawa płatności.
14.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Rozliczenie robót jest dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu
odbioru końcowego robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu
robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny kwoty ryczałtowej wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty uwzględniają:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających
wykonanie robót na wysokości, od poziomu podłogi lub terenu,
zabezpieczenie podłóg i elementów mogących ulec uszkodzeniu,
wykonanie prac montażowych,
usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie miejsc
wykonywania robót,
likwidację stanowiska roboczego.
15.
Normy i przepisy związane
- PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podłogowe z polichlorku winylu - Wymagania
- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92,
poz.881,
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- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB.
- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót.
- Aprobaty techniczne.
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania prac.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
e/INSTALOWANIE STOLARKI OKIENNEJ I ROLET- CPV 45421125-6
1.
Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru stolarki okiennej i rolet w budynku Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.
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 umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu stolarki okiennej.
W skład tych robót wchodzi:
Wymiana drewnianych okien połaciowych szt 7
Demontaż 8szt uszkodzonych rolet zewnętrznych oraz montaż 9 szt nowych
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 przedmiarem
robót, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.
Materiały
Wbudować należy energooszczędną stolarkę okien połaciowych w kolorze drewna., wykończoną
wraz z okuciami i roletami zewnętrznymi. Wymagany współczynniki przenikania dla całości okien
gwarantowany przez producenta wynosi min 1.0 W/m2K.
2.1. Okucia budowlane
2.1.1.Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
2.1.2.Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich
norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
2.1.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową,
chromianową przeciwrdzewną ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38.
2.1.4.Rolety zewnętrzne mechaniczne winne być zamontowane zgodnie z warunkami technicznymi
producenta dobrane do typu okien oraz istniejących otworów okiennych
2.2. Szkło
2.2.1. Do szklenia okien należy stosować szyby zespolone wypełnione argonem- szkło płaskie
walcowane wg PN-78/B-13050, szkło matowe (ornamentowe, mleczne) szyby P4
2.3. Uszczelki,
Do uszczelniania szyb stosować uszczelki
2.4. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Stolarka okienna okien połaciowych wg instrukcji producenta
Specyfikacja techniczna okien połaciowych przewiduje montaż kompletnych okien połaciowych
obrotowych z automatycznym nawiewnikiem typu Fakro wraz z kołnierzami zewnętrznymi typu ESV
.Dopuszcza się montaż okien innych producentów w przypadku spełnienia przedstawionych wymogów
technicznych specyfikacji.
3.
Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru w tym żuraw okienny 0,5t, kielnie, packi, wkrętarki, spawarki, wiertarki.
4.
Transport
Dowolny transport – np. samochód skrzyniowy, żuraw okienny przenośny,
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Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.4.
5.
Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie ościeży.
5.1.1.Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
5.1.2.Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeży zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.
Wymiary zewnętrzne (cm)
Wysokość
szerokość

Liczba punktów
zamocowań

Do 150

4

do 150

Rozmieszczenie punktów zamocowań
w nadprożu i
na stojaka
progu
nie mocuje się
po 2

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1.Osadzanie stolarki okiennej
- W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.
Elementy kotwiące okien osadzić w ościeżach na głębokość 15-20 cm.
- Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą.
- Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej
niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
- Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.
- Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
5.3.Ręczne rolety okienne podlegają wymianie w miejsce uszkodzonych (szt 8) oraz dodatkowo na w
jednym oknie . Razem przedmiar przewiduje wymianę 8szt i montaż dodatkowy 1szt.
Rolety należy montować zgodnie z instrukcja producenta .
6.
Kontrola jakości
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.
7.
Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót są:
- sztuki wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic,
-sztuki wymienionych i osadzonych rolet.
8.
Odbiór robót
Wszystkie wymienione roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie
5.
9.
Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót zgodnie z przedmiarem robót i ST . Cena ryczałtowa
obejmuje:
-dostarczenie okien połaciowych ,
-demontaż istniejących okien połaciowych
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-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
-dopasowanie i wyregulowanie,
-ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń,
-demontaż uszkodzonych 8szt rolet okiennych zewnętrznych i montaż 9 szt nowych.
10. Przepisy związane
PN-B-10085:2001
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050
Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97
Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost lniany.
PN-C-81901:2002
Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
PN-C-81901:2002
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
PN-C-81607:1998
Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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SZCZEGÓŁOWA
BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

WYKONANIA

I

ODBIORU

ROBÓT

f/- NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ –CPV 45233253-7
1.
Wstęp
1.1.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
przełożenia nawierzchni z kostki brukowej wraz z naprawą schodów z płyt granitowych ( w tym
wymianą uszkodzonej płyty stopnicy) na pasażu zewnętrznym Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej
Górze przy ulicy Piłsudskiego 60 , 58-500 Jelenia Góra
1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy:
a)
Wykonaniu przełożeniu nawierzchni z kostki betonowej
b)
Wymiana nawierzchni z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowopiaskowej grubości 5 cm
c)
Regulacja wysokościowa (przełożenie) nawierzchni z brukowej kostki kolor szary – materiał z
rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej grubości 8 cm.
Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który
umożliwia wzajemne przystawanie elementów.
1.4.2. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi
materiałami wypełniającymi.
1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarem , ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2.
Materiały
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D- M00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2.
Betonowa kostka brukowa
a)
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu
producenta:
1)
odmianę:
a)
kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
2)
barwę:
a)
kostka szara, z betonu niebarwionego,
b)
kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3)
wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta.
4)
wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:
a)
długość: od 140 mm do 280 mm,
b)
szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm,
c)
grubość: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są:, 80 mm i 100 mm.
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.
Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawędziami górnymi.
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Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy
wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie
środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych)
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w
początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych
występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat.
b)
Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
2.3.
Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni Należy stosować
następujące materiały:
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię:
- piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004,
-EN 13242:2004,
b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię:
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN
13242:2004, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197- 1 i wody odmiany
1 odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004,
c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do: a) 10
dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, b) terminu trwałości,
podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach
suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z
dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie
warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach
specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania
i wyładowania.
2.4.Do naprawy stopnicy schodowej należy przyjąć płytę granitową o wymiarach zgodnych z stanem
faktycznym na miejscu robót . Pozostałe elementy schodowe należy przełożyć i wykonać zgodnie z
stanem istniejącym po wykonaniu .
3.
Sprzęt
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2.
Sprzęt do wykonania nawierzchni
Kostka i trylinka układana będzie ręcznie.Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia
tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.
4,Transport
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2 Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć
wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu
można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw
kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700
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kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu
samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku.
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami
transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed
zanieczyszczeniem.
5.
Wykonanie robót
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2.
Podsypka
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę
powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie
powinny przekraczać 1 cm.
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np.
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod
nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie
rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7=10 MPa, R28=14 MPa.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni
należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z
suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem
wiązania cementu w podsypce.
5.3.
Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.3.1.Warunki atmosferyczne
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze
słomy, papą itp.).
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.3.2.Ułożenie nawierzchni z nowej kostki lub z materiału z rozbiórki ( kostka)
Warstwa nawierzchni z nowej kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania
podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury
technicznej (np.)
studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych
urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczą itp.).
5.3.3.Ubicie nawierzchni z kostek i trylinki
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
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Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.
pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
5.5.4 Spoiny
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania
pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem
zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie
wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią
szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić;
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostki czerwonej ( wyspy środkowe )
5.6. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku
bezpośrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowopiaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze
średniej
otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z
piasku i można oddać do użytku.
6. Kontrola jakości robót
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2.
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a)
w zakresie betonowej kostki brukowej
- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech
charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.),
b)
w zakresie innych materiałów
- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą
wątpliwości Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3.
Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica
2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp.

Wyszczególnienie badań i
pomiarów

Częstotliwość badań

1

Sprawdzenie
podsypki Bieżąca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.4; odchyłki od
(przymiarem liniowym lub metodą dziennej działki roboczej:
projektowanej grubości 1 cm
niwelacji)
grubości, spadków i cech
konstrukcyjnych w porównaniu z
dokumentacją projektową i ST

2

Badania wykonywania nawierzchni z kostki
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Wartości dopuszczalne

a) równość w profilu podłużnym (wg
BN- 68/8931-04 [8] łatą
czterometrową)
b) równość w przekroju
poprzecznym (sprawdzona
łatą profilową z poziomnicą i
pomiarze prześwitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym
względnie
metodą
niwelacji)
c) spadki
(sprawdzone
niwelacji)

poprzeczne
metodą

Jw.

Nierówności do 8 mm

Jw.

Prześwity między łatą a
powierzchnią do 8 mm

Jw.

Odchyłki od dokumentacji
projektowej do 0,3%

20
punktach Wg pktu 5.5.5
d) szerokość i głębokość wypełnienia W
spoin i szczelin (oględziny i pomiar charakterystycznych dziennej
działki roboczej
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dług. 10 cm)

6.4.
Badania wykonanych robót
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Sposób sprawdzenia

1

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
nawierzchni,

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu,
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań,
plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin

2

Rozmieszczenie i szerokość spoin i
szczelin w nawierzchni,

Wg pktu 5.5 5.

7.
Obmiar robót
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. „ Wymagania ogólne”.
8.
Odbiór robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki
pozytywne.
9.
Podstawa płatności
Cena ryczałtowa wykonania przełożenia nawierzchni z kostki betonowej obejmuje zgodnie z
przedmiarem robót :
prace pomiarowe i przygotowawcze,
rozbiórkę kostki brukowej do przełożenia,
- zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania,
- sytuacyjno – wysokościowe wyznaczenie robót,
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-

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
ułożenie kostki,
ubijanie wibracyjne,
wypełnienie spoin między kostką,
pielęgnacja wykonanej nawierzchni,
przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań,
uporządkowania miejsca prowadzonych robót,
roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych,
prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych.
10.
Przepisy związane
PN-EN 197-1:2002
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria
zgodności dotyczące
cementu powszechnego użytku
PN-EN 1338:2005
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań
PN-EN 13242:2004
Kruszywa do niezwiązanych i związanych materiałów stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
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