SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
I

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 NAZWA ZAMÓWIENIA
PROJEKT WNĘTRZA HOLU I KORYTARZA SZPITALA POWIATOWEGO W
BRZESKU
1.2

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
jest określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, określenie
wymagań jakościowych materiałów i wyrobów oraz wszystkich wymagań
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w
ramach planowanego remontu pn. „ PROJEKT WNĘTRZA HOLU I KORYTARZA
SZPITALA POWIATOWEGO W BRZESKU” .
1.3 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ST) stanowi dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
1.3.1 Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia.
CPV 45111300-1
CPV 45421000-4
CPV 45410000-4
CPV 45442100-8
CPV 45112700-2

Roboty rozbiórkowe,
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Tynkowanie,
Roboty malarskie,
Pokrywanie podłóg i ścian,

1.4 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
TECHNICZNĄ
● Naprawa podłoża posadzki poprzez naprawę pęknięć podłoża
z zatarciem na gładko,
● Rozebranie części podłoża cementowego - przyjęto 30%- i uzupełnić je nową
warstwą posadzki cementowej,
● Uzupełnienie gładzi cementowej na murach,

● Wymiana cokołu przy podłogowego na cokół kajnerowy
● Skucie starych tynków
● Wykonanie nowych tynków cementowo –wapiennych
● W korytarzu obudowanie instalacji płytami gipsowo – kartonowymi na
stelażu metalowym i malowanie farbą lateksową dwukrotnie z gruntowaniem
dopasowując do koloru farby z projektu.
● Wywóz wszystkich odpadów budowlanych na wysypisko z utylizacją
● Wykonanie nowej instalacji odgromowej z demontażem starej – według
odrębnego opracowania

Roboty będą wykonywane w czynnym budynku szpitala z obsadą personelu obsługi
i mieszkańcami obiektu. W związku z powyższym należy założyć zwiększone
nakłady na utrzymanie czystości w trakcie całego procesu budowlanego oraz na
mogące wystąpić przerwy w trakcie wykonywania prac bądź wykonywania niektórych
robót uciążliwych dla personelu obsługi i mieszkańców w określonych godzinach.
Każdorazowo przerwy takie będzie określał użytkownik obiektu. Transport
materiałów budowlanych i elementów rozbiórkowych będzie mógł się odbywać
wyłącznie trasą wyznaczoną przez użytkownika i inspektora nadzoru.
1.5 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA RODZAJÓW ROBÓT
WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:
 Skucia tynku,
 Rozbiórki podłóż
 Prac porządkowych
 Wywozu i utylizacji odpadów (gruzu, elementów powstałych z demontażu itp.)
Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac podstawowych.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
 młotami kującymi,
 samochodami do wywozu odpadów,
 kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,
 drobnym sprzętem pomocniczym.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i
nie zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed

spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zasłoniętych
kontenerach.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
Wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami
BHP.
teren oznakować zgodnie z wymogami BHP
zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację
teletechniczną i wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.
W trakcie robót rozbiórkowych należy:
 wyznaczyć zakres prac,
 zabezpieczyć elementy do zachowania przed uszkodzeniem,
 przeprowadzić rozbiórki i demontaż,
 rozdrobnić zdemontowane elementy,
 oczyścić podłoża po zdemontowanych elementach,
 przetransportować odpady z miejsca rozbiórki do kontenerów,
 selektywne złożyć odpady w kontenerach lub załadować na samochody,
 zabezpieczyć ładunek,
 przewieźć odpady do miejsca utylizacji i utylizować.
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych. Materiały posegregować i odnieść lub
odwieźć na miejsce składowania.
Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z zakresem robót mają
zostać zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie
zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w
kontenerach.
Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak aby możliwy był
ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji
odpadów). Przewoźnik powinien posiadać uprawnienia wymagane dla transportu
odpadów. Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnymi z wymogami
prawa.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu
technologicznego, a w tym ich zgodność z zakresem robót i obowiązującymi
przepisami. Na żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca przedstawi świadectwa
utylizacji odpadów.
WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH
Warunki przystąpienia do robót malarskich:
Do wykonania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod
malowanie i kontroli materiałów.
W pomieszczeniach pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
 po wcześniejszym wykonaniu rozbiórek, tynków, okładzin ściennych z płytek
ceramicznych i wykładzin ściennych z PCV
 po wcześniejszym wykonaniu prac polegających na wykonaniu gładzi
gipsowych masą szpachlowa tynków,

 całkowitym ukończeniu robót instalacji elektrycznych.
Drugie i trzecie malowanie można wykonać po zakończeniu wszystkich innych robót.
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
 w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu
doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,
 w temperaturze nie wyższej niż +25°C z dodatkowym zastrzeżeniem, by
temperatura podłoża nie przewyższała +20°C (np. w miejscach bardzo
nasłonecznionych).
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych do
malowania nie przekracza odpowiednich wartości podanych w poniższej tabeli.
Lp.

Rodzaj farby

Największa
wilgotność podłoża
w % masy

1

Farby dyspersyjne na żywicach rozcieńczalnych wodą

4

2

Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych

3

3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek
rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej

6

4

Farby na spoiwach mineralno-organicznych

4

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy
zapewnić odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy
prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących
iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami.
Wykonanie robót malarskich wewnętrznych.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, która
powinna zawierać:
 informację o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go
stosować,
 sposób przygotowania farby do malowania,
 sposób nakładania farby, w tym informację o narzędziach,
 krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1m 2,
 czas między nakładaniem kolejnych warstw,
 zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
 zalecenia w zakresie bhp.
Wymagania dotyczące powłok malarskich.
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
 niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne
na tarcie na sucho i na szorowanie,
 aksamitno-matowe,
 jednolitej barwy, równomierne bez smug, plam, zgodne ze wzorcem
producenta,

 bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
 bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
 bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieńczaniu.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego
podłoża. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą.
Powłoki te powinny być:
 odporne na zmywanie wodą za środkiem myjącym, na tarcie na sucho i na
szorowanie,
 bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
 zgodne ze wzorcem producenta i ustaleniami inwestora w zakresie barwy
i połysku.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego
podłoża.
Nie dopuszcza się na tego rodzaju podłożach:
 spękań,
 łuszczenia się powłok,
 odstawania powłok od podłoża.
UWAGA:
Kolor farb lateksowych w pomieszczeniach należy uzgodnić z Zamawiającym.
WYKONANIE OBUDOWY PIONÓW INSTALACYJNYCH PŁYTAMI GK
Stelaż do mocowania płyt przymocować do podłoży z zastosowaniem metalowych
kołków rozporowych oraz połączyć elementy stelażu ze sobą. Należy zachować
pionowość i płaszczyznowość ścian. Stosować profile odpowiadające wytycznym
producenta w zależności od ich przeznaczenia. Przed obudowaniem stelażu płytami
gipsowo-kartonowymi należy zamontować projektowane instalacje, itp. Wolną
przestrzeń wypełnić wełną mineralną.
W pomieszczeniach zakładać płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne i ogniochronne
gr 12,5 mm x 2 mocowane do stelaża wkrętami. Na zakończenie należy zamontować
nierdzewne listwy narożnikowe, zazbroić styki taśmą z włókna szklanego i
zaszpachlować nierówności gipsem szpachlowym.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi
blachowkrętami przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu
należy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze
/obudowy pionów/ ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans
między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). Złącza płyt należy
okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować
zaprawą gipsową.
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z
gruzu i odpadów.
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej
niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej0°C, a
wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od60 do 80%.
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ
1. MATERIAŁY
1.1.Rolety zwijane automatycznie (pilot wielokomorowy), kompletnie wykończone
wraz z okuciami i osprzętem, wykonane z aluminium. Zbudowane z materiałów o
podwyższonej odporności na włamanie. Kolor szary lub brązowy

(uzgodnić z

Użytkownikiem).
1.2. wszystkie materiały użyte do wykonania montażu rolet zewnętrznych zwijanych
muszą posiadać aktualny certyfikat zgodności ITB lub aprobaty techniczne
dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie
1.3. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca
robót jest zobowiązany do własnego zwymiarowania rolet zwijanych z natury
przed jej wykonaniem i montażem.
1.4.Wyrób musi posiadać polski znak bezpieczeństwa B lub europejski znak
bezpieczeństwa CE do stosowania w budownictwie
1.5.Rolety montowane ponad otworem okiennym
1.6.Rolety montowane na murze lub we wnęce okiennej
2. SPRZĘT i MASZYNY
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót.

Liczba i

wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji, ST w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Do wykonania instalacji wewnętrznych potrzebne będą:
- narzędzia monterskie ręczne i mechaniczne z napędem elektrycznym oraz
przenośne drabiny rozkładane
3. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które
nie

wpłyną

niekorzystnie

przewożonych materiałów.

na

jakość

wykonywanych

Robót

i

właściwości

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z
zasadami i w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie odpowiadające
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.
W czasie transportu przewożone materiały należy odpowiednio zabezpieczyć, aby
nie nastąpiło ich uszkodzenie.
4. WYKONANIE ROBÓT
Montaż rolet z prowadzeniem instalacji.
W oknach od zewnątrz montować rolety elewacyjne w systemie zabudowy
aluminiowej, skrzynka montowana na murze, sterowane automatycznie, kolorystykę
uzgodnić z Użytkownikiem, wymiary projektowane porównać z rzeczywistymi.
Dokładność wykonania montażu konstrukcji rolet zwijanych powinna odpowiadać
wymogom jak dla montażu stolarki drzwiowej. szczeliny między konstrukcją rolet
zwijanych a murem

wypełnić materiałem izolacyjnym. ubytki tynków ścian przy

montażu konstrukcji rolet uzupełnić przez dwukrotne szpachlowanie powierzchni
tynków w miejscach ubytków wraz ze szlifowaniem i malowaniem. oczyszczenie i
umycie rolet zwijanych elektrycznie po montażu.

Materiał
Drzwi z ościeżnicami, skrzydła częściowo przeszklone .
Wymagany certyfikat zgodności, lub aprobata techniczna.
Wbudować stolarkę kompletnie wykończoną z okuciami, zamkami i powłokami
malarskimi.

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę wykonanych robót.
4.1. Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN- 88/B-10085 jak dla
stolarki
drzwiowej i okiennej.
4.2. Ocena jakości powinna obejmować:
 sprawdzenie zgodności wymiarów,
 sprawdzenie jakości materiałów z których zostały wykonane rolety zwijane,
 sprawdzenie działania rolet zwijanych i elementów ruchomych, okuć oraz ich
funkcjonowania,
 prawidłowość zmontowania i uszczelnienia.
5. OBMIAR ROBÓT
5.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ilość rolet i drzwi w sztukach, sprawdzenie zgodności z przedmiarem .
5.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla rolet i drzwi jest sztuka.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Wszelkie „nazwy własne” dotyczące materiałów i urządzeń zawarte w dokumentach
przetargowych należy traktować, jako jedne z możliwych, co oznacza możliwość
zastosowania materiałów i urządzeń zamiennych (w tym technologii) innych
producentów o równoważnych parametrach cechach i właściwościach. W przypadku
zastosowania równoważnych urządzeń i materiałów oferent jest zobowiązany
zaznaczyć w odpowiednich pozycjach szczegółowego kosztorysu ofertowego,
przedstawiając w opisie zastosowanych urządzeń i materiałów nazwę producenta,
markę, typ oferowanych rozwiązań równoważnych. Jako załącznik należy dołączyć
certyfikaty, aprobaty techniczne, itp., które określają właściwości i parametry
techniczne, itp. Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
”Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy,
usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”.
W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi brak równoważności w spełnianiu
właściwości i parametrów technicznych, itp. Przedstawionych urządzeń
i materiałów oferta podlega odrzuceniu. Do realizacji mogą być stosowane wyroby

producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wszystkie materiały stosowane przy wykonaniu robót powinny:
- być nowe i nieużywane,
- być w gatunku bieżąco produkowanym,
- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach i na rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowiązujących
norm i przepisów,
- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa.
Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyższego. Wszystkie materiały, które nie
spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację (np. materiały,
które były przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmieniły się ich
własności) będą uznawane za materiały nieodpowiadające wymaganiom.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT
BUDOWLANYCH
Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą
specyfikacją muszą być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane
okresowym przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszą spełniać one
wymogi BHP i bezpieczeństwa pracy. Nie wolno stosować sprzętu, który nie spełnia
powyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać go niezgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i
narzędzi muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać
wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym.
Materiały przewożone takimi środkami transportu powinny gwarantować przewóz bez
uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy. Podczas transportu
na budowę ze składu przy obiektowego do miejsca wbudowania, należy zachować
ostrożność, aby nie uszkodzić materiałów do montażu.
Stosować dodatkowe opakowania materiałów w przypadku możliwości uszkodzeń
transportowych.
WYMAGANIA OGÓLNE.
Bezpośrednio po zakończeniu w danym miejscu prac rozbiórkowych i montażowych
należy wykonać prace porządkowe, w celu nie rozprzestrzeniania brudu i kurzu po
czynnym obiekcie. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac przed osobami postronnymi poprzez odgrodzenie go taśmami
ostrzegawczymi w kolorze biało-czerwonym. Transport materiałów rozbiórkowych jak
i wbudowywanych musi odbywać się przez korytarze. Wszystkie ciągi muszą być
zabezpieczone przed uszkodzeniem i rozprzestrzenianiem przez osoby postronne
brudu i kurzu po całym obiekcie.
Odpady budowlane należy gromadzić w specjalnie przystosowanych do tego celu

pojemnikach ustawionych we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
Wykonawca prac jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości w miejscu
prowadzenia prac jak i w otoczeniu miejsc, w których są składowane materiały
potrzebne do wykonania prac jak i odpady.
W przypadku szkód powstałych podczas prac Wykonawca będzie zobowiązany do
ich naprawy lub zwrotu kosztów naprawy. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren
budowy, w terminie ustalonym w umowie. Pobór wody i energii dla potrzeb remontu
nastąpi, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest
do wykonania zaplecza dla swoich potrzeb w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego – na swój koszt. Przed przystąpieniem do robót należy odebrać
protokolarnie front robót od Zamawiającego. Stan robót budowlanych i
wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromontażowe można było
prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy
pracy. Wykonanie instalacji musi być przeprowadzone zgodnie z regułami sztuki
budowlanej oraz z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca powinien
dysponować zespołem ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem
praktycznym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość wykonanych
robót oraz ich zgodność z wytycznymi, z wymaganiami obowiązujących przepisów i
PN, dotyczących prac montażowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w ST oraz za
bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBU MATERIAŁÓW
Wszystkie roboty Wykonawca zrealizuje z materiałów własnych (zakupionych
przez siebie).
Materiały przewidziane do wbudowania w ramach niniejszego zamówienia powinny
odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm technicznych, aprobat technicznych,
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, świadectw higienicznych i
innych określonych w ustawie Prawo Budowlane.
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanych do wbudowania materiałów z podaniem źródła wytwarzania
i niezbędnymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa (atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodności itp.) w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. W czasie transportu należy
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób uniemożliwiający zmianę ich
właściwości technicznych lub uszkodzenie.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503.
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane
mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie
będzie niższa niż +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie,
w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Płyty gipsowo-kartonowe
Płyty muszą odpowiadać Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i
ÓNORM B 3410. Zgodnie z normą PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 należą one do
klasy materiałów budowlanych niepalnych.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną
przyjęte i zapłacone.
3. INFORMACJE OGÓLNE
Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach
nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne będące składową częścią dokumentów
przetargowych.
3.1







●

Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy, których
koszty Wykonawca winien uwzględnić w ofercie.
Zorganizowanie zaplecza i terenu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii
elektrycznej i wody oraz z zabezpieczeniami wynikającymi z BHP o i p.poż., wg
projektu organizacji terenu budowy sporządzonego przez Wykonawcę i
przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji,
Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę
obiektu remontowanego i warunki prowadzenia robót budowlanych,
Sporządzenie planu zapewnienia jakości,
Podłączenie mediów i opłata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb
budowy jest określona w umowie,
Oczyszczenie i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, a w
szczególności oczyszczenie i usunięcie z placu budowy nieczystości powstałych
w trakcie realizacji remontu,
Należyte zabezpieczenie części istniejącej obiektu, usunięcie szkód powstałych w
trakcie trwania prac budowlanych,
Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

3.2 Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich
zgodność ze Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami, przepisami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót
określonych umową.
3.3 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy
z określeniem jego granic i wskazaniem miejsc poboru wody i energii elektrycznej dla
celów budowy oraz zaplecza.. Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i zagospodarowania terenu budowy
oraz plan BIOZ.
3.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w celu
uniemożliwienia dostępu osobom postronnym w czasie trwania realizacji aż do
zakończenia i odbioru końcowego robót.
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem
w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie
zatwierdzona przez Inspektora i będzie zawierała informacje dotyczące
wykonywanych robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane -przez Wykonawcę w
dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
3.5

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W związku z wykonywaniem
remontu niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy.
Remont rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, nie wykorzystywanych
w dalszych etapach realizacji robót rozbiórkowych. Działania powyższe wraz z fazą
realizacji remontu generują odpady, które muszą być usunięte z rejonu budowy,
posegregowane i właściwie dla określonych grup i rodzajów składowane oraz
zutylizowane. Wykonawca robót w trakcie podjętych działań powodujących lub
mogących powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować,
projektować i prowadzić, tak aby:
 zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich
negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów,
podczas i po zakończeniu ich użytkowania,
 zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało
się zapobiec powstawaniu odpadów,
 zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie
odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się
poddać odzyskowi.
W przypadku gdy już powstaną odpady należ z nimi postępować w sposób zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz
planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności należy poddać je odzyskowi, a
jeżeli z przyczyn technologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy
unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwione,
aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób
było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych. Zabronione jest postępowanie z odpadami w
sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie środowiska.
Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.
Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny być, uwzględniając najlepsza dostępną technikę lub
technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
Ochrony Środowiska, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą
być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady należy zbierać w sposób
selektywny.
Zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz
mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne.
Dopuszczalne jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz
mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, w celu
poprawy bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
powstałych po zmieszaniu, jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi
wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia lub środowiska.
W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny być one rozdzielone, jeżeli zostaną
spełnione łącznia następujące warunki:
 w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po
rozdzieleniu nastąpi ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i
środowiska,
 jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione.
Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku
lub unieszkodliwienia odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów
obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu
poddane zostaną te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające
się do odzysku. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w
miejscu wyznaczonym w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w
instalacjach lub urządzeniach, które spełniają określone wymagania. Instalacje lub
urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mogą być eksploatowane
tylko wówczas gdy:
 nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, określone na podstawie
odrębnych przepisów,
 pozostałości powstające w wyniku działalności związanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem będą poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z
zachowaniem wymagań określonych w ustawie.
Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji.
W okresie budowy wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w
wydzielonym miejscu z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych i
wywozowych, z którymi wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy.
Odbiorcy odpadów muszą legitymować się właściwymi zezwoleniami organów
administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:



podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
- lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk,
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub
substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c. możliwością powstania pożaru.

Hałas emitowany podczas budowy nie podlega normom określającym dopuszczalny
poziom hałasu w środowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowiązany jest
zminimalizować negatywny wpływ hałasu na środowisko. Ograniczenia emisji hałasu
polegać będzie głównie na właściwej organizacji budowy tj.:
- zastosowanie sprzętu wysokiej jakości, charakteryzującego się stosunkowo
niskim poziomem emitowanego hałasu,
- wyłączenia maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy
urządzeń na tzw. biegu jałowym),
- zakazie wykonywania prac hałaśliwych w porze nocnej tj. pomiędzy godzinami
22.00 – 6.00 jak również w godzinach każdorazowo wskazanych przez
Zamawiającego z uwagi na obiekt czynny.
3.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawy sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, w miejscu prowadzonych robót określonych umową. Materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat Robót albo przez
personel Wykonawcy.
Podczas prac dekarskich wykonywanych metodą zgrzewania na dachu musi
znajdować się sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego oraz pojemników
w wodą i piaskiem, a także apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw
oparzeniom.
3.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały Aprobatę
Techniczną I jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą
być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Szczegółowymi
Specyfikacjami Technicznymi, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
3.8 Ochrona własności publicznej i państwowej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji w obszarze placu budowy, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę
czasowa dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie
przełożenia instalacji i urządzeń na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora
Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie odpowiadać za
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań
będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania
pożaru.
3.9

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej na zasadach
ogólnych.
3.10

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa
określonych powyżej są uwzględnione w cenie realizacji.

Podczas wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące przy pracach na wysokości oraz na
przepisy przeciwpożarowe.
Pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą, obuwie i
rękawice oraz sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokości.
3.11

Ochrona Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do Robót od rozpoczęcia do odbioru robót przez
Zamawiającego oraz będzie utrzymywał Roboty do tego czasu. Ochrona robót winna
również objąć zabezpieczenie majątku Zamawiającego związanego z Robotami od
skutków działania stron trzecich lub Wykonawcy.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy
były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później
niż w 8 godzin po otrzymaniu takiego polecenia.
3.12

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez Użytkownika
obiektu w którym będzie prowadzony remont oraz inne przepisy i wytyczne, które są
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
3.13

Zaopatrzenie Placu Budowy w wodę i energię elektryczną

Punkty poboru: wody, zrzutu ścieków, energii elektrycznej znajdują się na terenie
obiektu lub w pobliżu. Uzyskanie warunków i wykonanie punktów poboru w/w
mediów dla potrzeb placu budowy oraz koszty ich wykonania i eksploatacji obciążają
Wykonawcę. Koszty te będą zawarte w cenie a sposób ich rozliczania z
Zamawiającym w umowie.

3.14 Zaplecze socjalno-bytowe i magazynowe Wykonawcy
Zaplecze na czas trwania budowy Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie i
na koszt własny.
4. MATERIAŁY
4.1 Atesty i Certyfikaty materiałowe
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z

danego źródła uzyskają zatwierdzenie Wykonawca zobowiązany jest do
prowadzenia badań w celu udokumentowania , że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowych
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.
4.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez
Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują
się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się
z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
4.3 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 będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
4.4 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa 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. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
5. 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. W przypadku braku ustaleń w
wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z
zasadami określonymi w ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli ST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny,

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków
wyszczególnionych w umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robót. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych,
oraz dojazdach do terenu budowy.
6.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych
materiałów.

7.

WYKONANIE ROBÓT

7.1 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
wymaganiami ST , PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania
Robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. Sprawdzanie dokładności
Robót przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, ST, normach i
wytycznych.
7.2 Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Zamawiającego
Inspektor, upoważniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Decyzje
Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót oparte
będą na wymaganiach sformułowanych w umowie ST, PN i innych normach i
instrukcjach. W przypadku opóźnień w realizacji budowy stwarzających zagrożenie
dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić dodatkowego
podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.
8.
8.1

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi do
zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie ze ST oraz
poleceniami i ustaleniami Inspektora.
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą i przedstawiającą w formie diagramu:
- organizację wykonania Robót, w tym szczegółowy podział na rodzaje robót w tych
obiektach, terminy rozpoczęcia, kluczowych dat do kontroli zaawansowania i

zakończenia robót, terminy badań i przedstawienia wyników, w formie graficznej
zgodnej z podziałem na rodzaje robót, sposoby prowadzenia Robót,
- BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania
poszczególnych elementów Robót,
- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
Robót.
Nie wykonanie przez Wykonawcę zatwierdzonego przez Inspektora Programu
Zapewnienia Jakości będzie stanowiło naruszenie warunków umowy.
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót;
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,
- rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku,
- metodę magazynowania materiałów,
- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych
elementów Robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadają
wymaganiom.
Inspektor może zażądać sporządzenia i stosowania szczegółowego PZJ dla
poszczególnych rodzajów robót.
8.2

Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor może żądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ST.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu.
8.3

Atesty jakości materiałów i urządzeń

Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do Robót będzie posiadać : certyfikat na znak bezpieczeństwa,
wskazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat technicznych
oraz
właściwych przepisów i dokumentów :

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Polską Normą
 Europejską Normą
 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1.
I spełniają wymogi Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda
partia dostarczona na potrzeby robót będzie posiadać dokumenty, określające w
sposób jednoznaczny jej cechy.
-

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały
zostaną odrzucone.
9.

Dokumenty budowy









uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i
harmonogramów Robót,
terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów
Robót,
uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora, z podaniem
powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu,
częściowych i końcowych odbiorów Robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i
zabezpieczenia Robót,
inne istotne informacje o przebiegu Robót.

9.1 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące
dokumenty:
 protokoły przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
 sprawozdania ze spotkań i narad na budowie
 protokoły odbioru Robót,
 korespondencję dotycząca prowadzenia robót,
9.2

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego.
PODŁOŻA I POSADZKI, OKŁADZINY PODŁOGOWE
PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru podłoży i posadzek, które zostaną wykonane w ramach
planowanej inwestycji.
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie podłoży i posadzek.
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem
podłoży i posadzek wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:
- posadzki z wykładzin PCV , homogenicznych o gr. 2 mm, klasie
34/43, gr.-T , z wywinięciem na ściany na wys. 10 cm - wykładzina w dwóch
kolorach- inny pod ścianami a inny po środku
- posadzki płytkowej z kamieni sztucznych GRES- płytki 30x30 cm układane na klej
metodą kombinowaną,
- warstwy samopoziomującej i wyrównawczej,
- posadzki żywiczne epoksydowe .
Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac podstawowych.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej OST zgodne są z odpowiednimi normami
polskimi i europejskimi oraz z OST .
1.5.

Wymagania ogólne dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot określonych umową.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z
dokumentacją kosztorysową, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.

MATERIAŁY

2.1.

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST.
2.1.1. Preparat gruntujący

do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wpływem środowiska
zewnętrznego, nasiąkliwych elementów kamiennych oraz podłoży wykonanych z
materiałów ceramicznych (np. murów ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu
oraz tynków mineralnych. Doskonale nadaje się do gruntowania podłoży pod farby
silikonowe. Może być także stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych
tynków mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie przylegających do podłoża
powłok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniając ich kolor; można
go stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku. Jest to bezbarwny roztwor
dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podłoże
reaguje ze składnikami powietrza i wodą zawartą w porach materiału. W wyniku tej
reakcji obniżony zostaje poziom absorpcji impregnowanego podłoża, dzięki czemu
zabezpieczona powierzchnia nie przyciąga zanieczyszczeń, a woda z opadów
atmosferycznych spływa po niej w sposób swobodny, dodatkowo ją oczyszczając.
Roztwór penetruje w głąb materiału, zapewniając mu jednocześnie wysoki poziom
paroprzepuszczalności. Po zastosowaniu na podłożu jest odporny na alkalia,
kwaśne deszcze, promieniowanie UV, agresywne środowisko miejskie oraz na
temperatury od -20°C do +80°C.
2.1.2. Gładź cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa,
2.1.3. Płytki – gresy
Należy stosować płytki ceramiczne piątej klasy twardości o przeciwopoślizgowej
powierzchni, na schodach zewnętrznych ceramiczne terakotowe i gresy:
Właściwości płytek podłogowych terakotowych
- wymiary 30 x 30
- antypoślzgowość R9
- ścieralność 3,
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość ± 1,5 mm,
- grubość ± 0,5 mm,
- krzywizna 1,0 mm
Gresy wymagania dodatkowe:
- twardość wg skali Mahsa 8,
- ścieralność V klasa ścieralnośći,
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
- stopnice schodowe,
- listwy przypodłogowe,
- kątowniki,
- narożnki.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość ± 1,5 mm,
- grubość ± 0,5 mm,
- krzywizna 1,0 mm
2.1.4. Listwy cokołowe z glazury
Listwy ceramiczne używane są w pomieszczeniach o zawyżonych wymaganiach
sanitarnych, z jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej
W zależności od obciążenia zastosowane powinny być płytki 8,12,16,18 mm.

Stosowanie płytek cieńszych ze względu na słabą wytrzymałość nie jest
dopuszczone.
2.1.5. Klej do płyt i płytek
Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o
przyczepności do podłoża i płytek nie mniejszej niż 2 MPa. Na zewnątrz
klej do płytek mrozoodporny, elastyczny.
2.1.6. Zaprawa fugowa
Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności.
Rodzaj zaprawy dostosować do szerokości fug. Na zewnątrz fugi
mrozoodporne, elastyczne.
2.1.7. Silikon do fug
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie
nanoszony z dodatkiem środka grzybobójczego w kolorze fugi.
2.1.8. Listwy wykończeniowe
Listwy wykończeniowe łączące różne posadzki muszą być odporne na
korozję, trwałe oraz posiadać przeciwpoślizgowe wykończenia.
Wymienione listwy muszą być przeznaczone do obciążeń planowanym w
poszczególnych pomieszczeniach ruchem.
2.1.9. Zaprawa samopoziomująca
Stosować zaprawę samopoziomującą o przyczepności do podłoża nie mniejszej
niż 2 MPa , kompatybilną z pozostałymi produktami (np. klejem).
2.1.10. Wykładziny PCV , homogeniczne o gr. 2 mm, klasie 34/43, gr.-T , z
wywinięciem na ściany na wys. 10 cm - wykładzina w dwóch kolorach - inny pod
ścianami a inny po środku.
Kolory zastosowanej wykładziny do ustalenia ze Zleceniodawcą.
2.1.11. Posadzka żywiczna epoksydowa
- Szpachlowa - wysypywana, rozprowadzana i zacierana ręcznie lub mechanicznie,
grubość od 6 do 25 mm (gładkie epoksydowe)
- Wysokowytrzymała farba epoksydowa do betonu,
- kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem
- cokół jak posadzka zasadnicza wys.10cm
- stosować dwie warstwy

3.

SPRZĘT

3.1.

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST .
3.2.

Wymagania szczegółowe

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich
ochronęprzed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników
atmosferycznych).
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
- środkami transportu do przewozu materiałów,
- wyciągiem budowlanym
- drobnym sprzętem pomocniczym.
Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin
Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzędzia lub urządzenia do cięcia,
- wałki dociskowe,
- frezarka ręczna lub mechaniczna,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym,
- pojemniki do kleju,
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomnice,
- gąbki do mycia i czyszczenia,
4.

TRANSPORT

4.1.

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST.
4.2.

Wymagania szczegółowe

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich
ochronę przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników
atmosferycznych). Chemię budowlaną w czasie transportu jak i składowania należy
zabezpieczyć przed zamoczeniem.
4.2.1. Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę
wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle
obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze
dotyczące wyrobów łatwo tłukących. Składowanie -płytki składować w
pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość
składowania do 1,8 m.
5.

WYKONYWANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST.
5.1.1. Wykładziny PCV

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:
-wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podłóg,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych
np. technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub
masami naprawczymi.
2) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie
niższych niż +5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
3) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić
przed nasłonecznieniem i przewiewem.
5.1.2. Posadzki z terakoty, gresu
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie
płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mięć jednakowa szerokość większa niż połowa płytki. Szczególnie starannego
rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory
lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji
klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z
instrukcja producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej
eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje
klejąca nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się
zębata krawędzią ustawiona pod katem około 50°.
Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała
powierzchnie podłoża.
Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość
zębów konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z
pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować
następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
- 50 x 50 mm – 3 mm
- 100 x 100 mm – 4 mm
- 150 x 150 mm – 6 mm
- 200 x 200 mm – 6 mm
- 250 x 250 mm – 8 mm
- 300 x 300 mm – 10 mm
- 400 x 400 mm – 12 mm.
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1
m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość
warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej
układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając
pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w
żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne
płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki
dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się
efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W

przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod
cała powierzchnia płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę
kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej
wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki dystansowe. Zaleca się następujące
szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
- do 100 mm – około 2 mm
- od 100 do 200 mm – około 3 mm
- od 200 do 600 mm – około 4 mm
- powyżej 600 mm – około 5-20 mm.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć
jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek
należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna
określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do
spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24
godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie
płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym
pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania
(zaprawę fugowa) po powierzchni wykładziny paca gumowa. Zaprawę należy
dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle
i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek
wilgotna gąbka. Świeża zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez
przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach
występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna gąbka. Przed
przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności
na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi
preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. Przed
przystąpieniem do układania posadzek należy :
a) posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego
prawidłowość wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika
budowy lub protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy,
b) w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na
klejach na bazie cementu, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu
posadzki temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5 stopni C,
c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w
posadzce powinna być wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze
spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii
wodo rozdziału,
d) posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem
należy usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w
kosztorysie; dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny
poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym
miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty,
f) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia
powinny tworzyć linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej
nie powinno wynosić więcej niż:
- 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w
przypadku płytek gatunku pierwszego,
- 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w
przypadku płytek gatunku drugiego i trzeciego,
f) płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej
powierzchni,
g) po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin
między płytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy
stosować wkładki dystansowe,
h) zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:
- do 100 mm - około 2 mm,
- od 100 mm do 200 mm - około 3 mm,
- od 200 mm do 600 mm - około 4 mm,
- powyżej 600 mm - około 5 –20 mm,
i) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona
cokołami o wysokości 100 mm; cokoły powinny być trwale związane z
posadzką,
j) w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styk
dwóch odmiennych posadzek – posadzki te powinny być odgraniczone
materiałem podanym w projekcie,
k) po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny
zaprawą do fugowania na menisk wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce
wypełnić odpowiednio elastyczną masą dylatacyjną lub zastosować
specjalne wkładki.
Masa i wkładki powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. Wykonanie
powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.
5.1.3. Preparat gruntujący
Preparat należy nanieść równomiernie na podłoże w postaci nierozcieńczonej,
przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy
preparatu (przy bardziej nasiąkliwych podłożach) lub malowania, np. farbą
silikonową można przystąpić po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy
preparatu, czyli po około 6 godzinach. Preparatu nie należy używać na podłożach,
w których w układzie warstw (na głębokości penetracji preparatu) znajduje się

materiał nieodporny na rozcieńczalnik organiczny, np. styropian znajdujący się pod
warstwą zbrojącą w systemie ociepleń. W czasie pracy i po jej zakończeniu
pomieszczenia należy wietrzyć, aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie
pozostawiać otwartych pojemników.
6.

KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- dostaw materiałów,
- badanie podłoży i podkładów,
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),
- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
- ocenę estetyki wykonanych robót.
6.2.

Dokładność wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%,
- badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać
prześwitów większych niż 2mm,
- powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą,
- dokładność wykonania podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki
płaszczyzny poziomej nie przekroczyło 5mm na całej długości lub szerokości
pomieszczenia.
6.3.

Pozostałe wymagania

- Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
- Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót
(cieplnych, wilgotnościowych).
- Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
6.4.

Wymogi szczegółowe

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i
zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Kosztorysową i wymaganiami
OST.
W szczególności obejmują:

- badanie dostaw materiałów,
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii),
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
- ocenę estetyki wykonanych Robót.
- sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego
- dokładność i staranność wykonania
- sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw
6.5. Badania przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie
wykładzin
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz
podłoża.
Wszystkie materiały i, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać
parametrom określonym w dokumentacji. Każda partia materiałów dostarczona na
budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu
powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien
obejmować:
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem
wymaganej szorstkości,
- występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowąłatę,
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2metrowej łaty i poziomnicy;
- pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych t
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z
dokumentacją projektową i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość
ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju
i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających".

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru

Ogólne zasady obmiaru podano w OST. Ilość wykonanych Robót określa się na
podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

2.2.

Jednostka obmiaru

Jednostką obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla robót izolacyjnych, płytkarskich, posadzek PCV
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Odbiór materiałów i robót

Powinien obejmować zgodności z dokumentacją 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 cementowej lub z lastryka 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.
10.0

PRZEJĘCIE ROBÓT

Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokół Odbioru Robót w odniesieniu do:
- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
- Odbiorowi częściowemu
- Odbiorowi końcowemu
Przejęcie Robót odbędzie się zgodnie z umową na budowę dla robót budowlanych i
instalacyjnych zleconych przez Zamawiającego.
10.1

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 Wykonawca powiadamia Inspektora
Nadzoru na piśmie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i
ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w konfiguracji ze ST .
10.2

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.
10.3

Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowości do odbioru końcowego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Zamawiającego.
Osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego musi potwierdzić Inspektor Nadzoru.
Na 3 dni przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem odbioru końcowego
robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu prawidłowej
dokumentacji powykonawczej /w formie papierowej i elektronicznej/ oraz
dokumentów, o których mowa w punkcie 10.5 .
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania Robót ze ST.
W toku odbioru końcowego 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 niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.
10.4 Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót oraz wykonania robót
związanych z ewentualnym usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji
dokonany przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy przed
upływem okresu rękojmi.
10.5 Dokumenty odbiorowe

W wyznaczonym terminie do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany
przygotować następujące dokumenty:
 Świadectwa jakości wydane przez dostawców /producentów materiałów/,
 uwagi i zalecenia Inspektora,
 atesty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów,
 protokoły odbioru robót zanikających,
 sprawozdanie techniczne,
 karty odpadów na materiały rozbiórkowe budowlane,
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
 zakres i lokalizację wykonywanych robót,
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do ST /dokumentacji/ przekazanej
przez Zamawiającego,
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
 listę podwykonawców.
W przypadku gdy pod względem wyżej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru Robót .
Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony z
załączonym spisem zawartości w segregatorze. Dokumentacja musi być przejrzysta,
czytelna i wykonana w sposób schludny.
Każdy atest, deklaracja zgodności i inny dokument powinien być czytelny, posiadać
opis o treści "Materiały zostały wbudowane do:…………" (jeżeli jest to kopia
posiadać pieczątkę „Za zgodność z oryginałem”) oraz opieczętowane i podpisane
przez Kierownika Budowy.
Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza będzie podstawą
do nieprzystąpienia ze strony Zamawiającego do czynności odbioru końcowego.

