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STB-00 Wymagania ogólne
Obowiązki Inwestora
Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2
egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy
Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we
fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i
zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu
budowy i programu realizacji inwestycji.
Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Zawiadomienie właściwych organów:
Inwestor: Gmina Skołyszyn
oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając
oświadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
przejęciu obowiązków j. w.
W przypadku remontu stale użytkowanego obiektu inwestor musi przygotować
na czas remontu odpowiednio zabezpieczone miejsce zastępcze i przenieść
pracowników wraz z wyposażeniem pomieszczeń biurowych i
pomocniczych.
Obowiązki Wykonawcy
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i
zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje
tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz
wykonania robót - zaakceptowany przez Inwestora
Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami
prawa budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z
inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie
placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru
końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być
porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy
Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyjętych punktów i
poziomów odniesienia
Zabezpieczenie dostawy mediów
Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na
zabezpieczeniach przed:
A)
Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w
szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami.
B)
Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami
C)
Możliwością powstania pożaru
D)
Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym
Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem
robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i
instalacje przed uszkodzeniem.
Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami
oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do
odbioru końcowego robót).
Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i
prywatnej.
W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć
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wartość zabytkową lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest
zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o
tym fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie. Wznowić
roboty stosownie do dalszych decyzji.
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia
Materiały i sprzęt
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z
dokumentacją projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie
atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora
nadzoru
Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich
właściwą jakość i przydatność do robót
Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów
bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek
Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót
określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.
Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora.
Transport
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny
posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując
się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów.
Wykonywanie robót
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z
obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami
na budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, a także wymaganiami technicznymi
dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie.
Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących
w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania,
nadzoru i kontroli robót budowlanych).
Ze względu na specyfikę robót konserwatorskich - wymagany jest udział
uprawnionego Wykonawcy wykazującego się potwierdzonym udziałem w pracach
tj. roboty osuszające i elewacyjne).
Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić,
przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy:
dziennik budowy,
księgę obmiarów,
dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych,
atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych,
dokumenty pomiarów cech geometrycznych,
protokołów odbiorów robót,
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być
prowadzony ściśle wg. wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez
Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i
inspektora nadzoru inwestorskiego przysługuje także:
- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,

4

- autorowi projektu,
- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie
bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych
Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych
wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z
kosztorysem ślepym. Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne
potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią podstawę do obliczeń.
Kontrola jakości robót
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed
przejęciem terenu
budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu
organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
oraz zamierzony
terminy i sposob prowadzenia robót,
organizację ruchu na budowie,
oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),
wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę,
wykaz środków transportu,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania
poszczególnych robót,
wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego,
opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę
materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót,
sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom.
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek :
wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości,
przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania
odpowiedniej ich jakości,
określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót,
prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów,
wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania
przez
Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają
Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym
wypadku koszty ponosi Wykonawca.
Obmiar robót
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i
wbudowanych materiałów.
Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki
zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie
oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem
ślepym.
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania , dla robót zakrywanych przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny
być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie
załącznika.
Odbiór robót
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz
określenie ich wartości technicznej .
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Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu
podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dalszym
procesie realizacji zanikają.
Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony
element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.
Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót
wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.
Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
Dokumenty do odbioru robót
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje
następujące dokumenty:
Dokumentację projektową
Receptury i ustalenia technologiczne
Dziennik budowy i księgi obmiaru
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych
Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych
Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas
odbioru
Sprawozdanie techniczne
Dokumentację powykonawczą
Operat kalkulacyiny
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót,
zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany,
uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
datę rozpoczęcia i zakończenia robót
Tok postępowania przy odbiorze
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie
przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy
odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją
kosztów) przy odbiorze końcowym.
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość
zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz
oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.
Komisja stwierdza zgodność
wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi
wprowadzanych zmian.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji
projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy
eksploatacyjne - dokonuje się odbioru.
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy
eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe.
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru.
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.
Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w
odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie
robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w
kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego
wykonania robót.
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STB-01 Roboty rozbiórkowe
Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z rozbiórką, wyburzeniami.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robót.
Zakres robót
-

wykucie okien
roboty rozbiórkowe murów i elementów betonowych
wykucia bruzd pod belki stalowe
dostosowanie otworów murowych pod nowe drzwi
załadunek i wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi

Materiały pochodzące z rozbiórki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy
metalowe (złom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne .
Sprzęt
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna,
żuraw samojezdny, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe,
pomosty wewnętrzne.
Transport
Samochód wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie
składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek.
Transport drewna do fumigacji.
Wykonanie robót
Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać
przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.
Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku
zagrożeń na miejscu
Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m2) - muru, okładzin, posadzek, tynków. Dla drzwi i okien - szt.
(wymienić inne jednostki np. m3 rozbieranych konstrukcji żelbetowych)
Odbiór robót
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy
Podstawa płatności
Zapisane w dzienniku budowy - m2 i szt. po odbiorze robót
Przepisy związane
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych Rozp. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z
późniejszymi zmianami.
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STB-02 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem fundamentów posadowionych w sposób bezpośredni na
monolitycznych ławach i stopach żelbetowych oraz konstrukcji betonowych i żelbetowych.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z fundamentowaniem oraz wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych
w obiekcie kubaturowym. SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót
związanych z:
- przygotowaniem podłoża pod fundament
- nadproża , beton B 20, stal St3S, stal A-II i A-0,
- przygotowaniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,
- układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej,
- pielęgnacja betonu.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za
zgodność z dokumentacja projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST B-00 CZĘŚĆ OGÓLNA
MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00
CZĘŚĆ OGÓLNA
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie.
Beton
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:
- nasiąkliwość – nasiąkliwość 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
- mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-B06250,
- wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8),
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium wykonawcy lub wytwórni betonów i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien
odpowiadać najmniejszej jamistości.
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42%
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przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalna zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie
większą od dopuszczalnej, ilości piasku,
- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie
i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 0C), średnią
wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG.
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w CZĘŚĆ OGÓLNA .Pozostałe roboty można
wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
Donatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane
do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować
wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi
w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się
jednakowymi drganiami na całej długości.
TRANSPORT
Ogólne
wymagania
dotyczące
środków
transportowych
podano
w
CZĘŚĆ OGÓLNA Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników
samochodowych (tzw. Gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez
inspektora nadzoru.
WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w CZĘŚĆ OGÓLNA
. Wykonawca przedstawia
inspektorowi
nadzoru
do
akceptacji
projekt
organizacji
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty
budowlanych.
Zalecenia ogólne
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmującej:
- wybór składników betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych roboczych,
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposób transportu mieszanki betonowej,
- kolejność i sposób betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
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- sposób pielęgnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez inspektora nadzoru
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- zgodność rzędnych z projektem,
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość
otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych
w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250
i PN-B-06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 50C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -50C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +200C w
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła
w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie
powinna być wyższa niż 350C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.
Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +50C należy nie później niż
po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze
otoczenia +150C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i
co najmniej 1 raz w nocy, a następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.
W

czasie

dojrzewania

betonu

elementy

powinny

być

chronione

przed

uderzeniami
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i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej
15 MPa.
Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
- pęknięcia i rysy SA niedopuszczalne,
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-10260 ; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż
2 mm.
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za
pomocą tarcz karborundowych karborundowych czystej wody.
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00 CZĘŚĆ OGÓLNA
Badania kontrolne betonu
Badania powinny obejmować:
- badanie składników betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.
Wymagania ogólne
- Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności
konstrukcji
o
poważnych
konsekwencjach
jej
zniszczenia
oraz
konstrukcji
o charakterze monumentalnym.
- Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z
podaniem”
a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami
podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi,
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji,
- Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach
projektowych.
- Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.
- Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w
stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze
systematycznym należy podjąć działania korygujące.
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OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00 CZĘŚĆ OGÓLNA
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca
się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w CZĘŚĆ OGÓLNA
Zgodność robót z dokumentacja projektową i SST
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie
z dokumentacją projektową i ST,
- inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez inspektora nadzoru.
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących
tych robót zawartych w umowie.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w CZĘŚĆ OGÓLNA
Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzględnia:
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
- oczyszczenie deskowania,
- przygotowanie i transport mieszanki,
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,
- wykonanie przerw dylatacyjnych,
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie
potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,
- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, będących własnością Wykonawcy, materiałów

12

rozbiórkowych.
PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-B-01801

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01

Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiały.

PN-S-10040

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i
badania.

PN-S-10042
Projektowanie.

Obiekty

PN-B-01100

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

PN-EN 197-1

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego
użytku.

PN-EN 196-1

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.

PN-EN 196-2

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.

PN-EN 196-6

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320

Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości.

PN-EN 934-2

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-10

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie
zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie
zawartości alkaliów alkaliów domieszkach.

PN-B-06250

Beton zwykły.

PN-B-06251

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261

Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania
wytrzymałości betonu na ściskanie.

PN-B-06262

Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.

PN-B-14501

Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-06712

Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

PN-B-06714/10

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.

PN-B-06714/12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.

PN-B-06714/13

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.

PN-EN 933-1

Badania geometrycznych właściwości
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren.
Wskaźnik kształtu.

mostowe.

Konstrukcje

betonowe,

żelbetowe

kruszyw.

i

sprężone.

Oznaczanie

składu
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PN-EN 1097-6

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie
gęstości ziaren i nasiąkliwości.

PN-B-06714/34

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.

PN-B-32250

Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-C-04541

Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu,
straty przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji
rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-D-96000

Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

PN-D-96002

Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

PN-D-95017

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i
badania.

PN-N-02251

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia.

PN-M-47900.00

Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne
wymiary.

PN-M-47900.01

Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-ISO-9000

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością
i zapewnienie jakości.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- 240/82

Instrukcja
zabezpieczenia
i żelbetowych,

przed

korozją

konstrukcji

betonowych

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

STB-03 Roboty izolacyjne
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru izolacji.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

przetargowy

Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych
przetargiem.
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli.
Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
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Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
Materiały.
Wymagania ogólne
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na włóknie.
Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały powinny wykazywać
dostateczna odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należyta
przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w
normach państwowych i świadectwach ITB.
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane
w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

i

transportowane

Materiały do izolacji przeciwwilgociowych.
Papa asfaltowa izolacyjna.
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na
tekturze o gramaturze 400 g/m2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
* wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach.
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się
papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym
nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy.
* papa po zerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
* Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej
20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.
* Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
określonymi w ww. normie.
* Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i słonecznych odległości co
najmniej 120 cm od grzejników.
* Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej
warstwie. Odległość między stosami – 80 cm.
Lepik asfaltowy na gorąco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura mięknienia – 60-800C
- temperatura zapłonu – 2000C
- zawartość wody – nie więcej niż 0,5%
- spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 500C w ciągu 5 godzin
warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 450
- zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy
sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 180C.
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Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
Abizol R, P
Wymagania wg PN-75/B-30175
Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Transport.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
Wykonanie robót.
Izolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podkładu.
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcony i przenosić wszystkie
działające nań obciążenia.
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
Gruntowanie podkładu
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltową.
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna
przekraczać 5%.
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że
druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż
50C.
Izolacje papowe.
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią
z gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych
lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed
wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane
z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na
zakładach.
c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy,
odpowiadający wymaganiom norm państwowych.
d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0 – 1,5 mm.
e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie
powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny być przesunięte względem siebie.
Kontrola jakości.
Materiały izolacyjne.
- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorzędnym dokumentem.
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających
przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów
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wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych po okresie gwarancyjnym. 6Wyniki
odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Obmiar robót. Jednostka obmiarowi robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
Odbiór robót.
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty :
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Podstawa płatności.
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- dostarczenie materiałów,
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
- zagruntowanie podłoża
- wykonanie izolacji wraz z ochroną,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
.Przepisy związane.
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617:1997

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

STB-04 Konstrukcje stalowe
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych.
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. I
1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
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na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym
.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S: St3SX- St3SY we PN-EN
10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki dostarczane są o długościach:
do 140 mm - 3 do 13 m; powyżej 140 mm - 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0
m; do 100 mm dla długości większej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 Ceowniki dostarczane są o długościach:
do 80 mm - 3 do 12 nr, 80 do 140 - 3-13 m powyżej 140 mm -3 do 15 m
z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; do 100 mm dla długości większej. Dopuszczalna
krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki dostarczane są o
długościach:
do 45 mm - 3 do 12 m; powyżej 45 - 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m; do
100 mm dla długości większej.
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m.
(4) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca
się stosowanie blach grubych.
2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PNEN 10025:2002.
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i
naderwań.
- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i
pęknięcia widoczne gołym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne,
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:
2.1.3 Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:
- znak wytwórcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obróbki cieplnej
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.1.4. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów
międzyoperacyjnych zostały usunięte.
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Cechowanie elementów farbą na elemencie.
2.2 Łączniki
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.
2.2.1. Materiały do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 są to elektrody gruboobtulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć:
- zaświadczenie jakości
- spełniać wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami producenta.
2.2.2. Powłoki malarskie
Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie,
długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed
odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do
scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i
układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu
zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.
(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie
2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać
akceptacje Inżyniera.
2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
- zgodności z projektem,
- zgodności z atestem wytwórni
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w
czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzęt
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i
innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o
dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do
ich eksploatacji.
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych
* Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią
spawania i dokumentacją konstrukcyjną.
* Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.
* Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.
* Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:
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- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów
atmosferycznych
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.
3.3. Sprzęt do połączeń na śruby
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.
4. Transport
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3.
5.1. Połączenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych
gołym okiem.
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje
się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych
brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.
5.2.Wykonanie spoin
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza
się grubość mniejszą: o 5% - dla spoin czołowych o 10% - dla pozostałych
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
- obróbka spoin
- przetopienie grani
- wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia,
nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne
ich wykonanie.
5.3. Połączenia na śruby
- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek,
przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje.
- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych
powierzchni.
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć
warstwą smaru.
- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.
Połączenia wykonywać wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.
5.4. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:
- sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów
wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu.
5.5. Montaż
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe
podczas transportu i składowania.
6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz
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wymaganiami podanymi w punkcie Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
- masa gotowej konstrukcji w tonach.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.
10. Przepisy związane
PN-B-06200:2002
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

STB-05 Roboty murowe
Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót murowych przy realizacji zadania dla robót konstrukcyjnych i
wykończeniowych.
Zakres robót
- osadzenie nadproży stalowych w otworach drzwiowych
- uzupełnienia ubytków cegłami pełnymi kl. 150 ,w obrębie istniejących ścian,
podmurowanie oraz uzupełnianie
Materiały
Cegła ceramiczna pełna kl. 150, pustak Max gr. 19 cm, zaprawa cementowowapienna marki Rz = 3 MPa, stal ST3 SX siatka gięto-ciągniona , kotwy z pręta
stalowego ocynkowanego.
Sprzęt
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i
murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna,
wiadra
Transport
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki,
dźwig pionowy lub wciągarka ręczna
Wykonanie robót
Murowanie kominów prefabrykowanych na poddaszu
Mury istniejące: W przypadku stwierdzenia sypiącej się zaprawy- wyspoinować lub przy większych
spękaniach - dokonać przemurowania.
Wykonać w razie spękania nowe nadproża nad oknami oraz sprawdzić i uzupełnić
istniejące wewnętrzne. Wspomaganie wykonywania bruzd, zawiesi i obudów.
Kontrola jakości
Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków z betonu komórkowego należy przeprowadzać
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów
stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji
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technicznej oraz z odnośnymi normami.
Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i
podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne
Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów
murów
sprawdzenie wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania nowych
kominów (jakość wykonania i przelotowość przewodów).
Jednostka obmiaru
(m3) muru - nowego i uzupełnianego, (m2) ścianek działowych, ilość wypełnień
akustycznych i cieplnych, ilość prefabrykatów, wysokość.
Odbiór
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu,
wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową
Podstawa płatności
Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót.
Przepisy związane
PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych
PN- 74/B-3000 Cement portlandzki

STB-06 Ściany i sufity z płyt GK
WSTĘP
PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów ścianek z płyt
GK związanych z remontem.
ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z wykonaniem
lekkich ścianek działowych i sufitów podwieszanych.
OKREŚLENIA PODSTAWOWE.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami
podanymi w ST.00.00. "Wymagania ogólne"
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00. "Wymagania ogólne"
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru
MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00.
"Wymagania ogólne"
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WODA
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne i oleje i muł.
PŁYTY GIPSOWE
Stosować płyty GK grubości 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w pozostałych
pomieszczeniach – zwykłe. Tam, gdzie zaprojektowano stosować płyty GKF.
Płyta GKF to impregnowana ognioodporna o grubości 12,5mm płyta gipsowo-kartonowa z
dodatkiem ciętego włókna szklanego.
Podstawowe wymiary:
-szerokość 1200mm
-długość od 2000mm do 3000mm
-ciężar około 10,8kg/m2
MASY SZPACHLOWE
. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa
. Urabialność ok.60min
. Przyczepność do podłoża > 0,3MPa
METALOWA KONSTRUKCJA NOŚNA
- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125
- grubość blachy 0,6mm z tolerancją wg PN-H-92201:1996
- powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19µm
- mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej powietrza 75%
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST .00.00. "Wymagania ogólne" Roboty można
wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST .00.00. "Wymagania ogólne"
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.
WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"
OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ŚCIANEK
a) Przed przystąpieniem do wykonywania stropów podwieszonych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
b) Zalecane temperatury montażu od 11°C do 35°C. Należy również utrzymywać stałą wilgotność
powietrza.
WYKONYWANIE ŚCIANEK Z PŁYT GK
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytrasować położenie ścianek/ obudów.
Przewiduje się montaż ścianek z płyt grubości 1,25 cm, wodoodpornych i ognioodpornych, w
zależności od miejsca występowania.. Stelaż 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. Płyty GK mocować do stelażu wkrętami zabezpieczonymi
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antykorozyjnie. Na zakończenie należy zamontować nierdzewne listwy narożnikowe, zazbroić styki
taśmą z włókna szklanego i zaszpachlować nierówności gipsem szpachlowym.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST .00.00. "Wymagania ogólne"
OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST . "Wymagania ogólne"
JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr kwadratowy).
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST .00.00. "Wymagania ogólne"
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania i
pomiary dały wyniki pozytywne.
ODBIÓR PODŁOŻA
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do przykręcania płyt.
Podłoże powinno być zlicowane.
Należy sprawdzić mocowanie wieszaków w przypadku sufitów podwieszonych
ODBIÓR OKŁADZINY Z PŁYT G-K
Płyty gipsowo-kartonowe i materiały pomocnicze powinny mieć zaświadczenia o jakości
wystawione przez producenta.
Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu:
- należytego przylegania do konstrukcji
- zachowania dopuszczalnych odchyleń od płaszczyzny
- zachowaniu dopuszczalnych odchyleń krawędzi od linii prostej
- pomiar tych odchyleń
- ocena jakości szpachlowania spoin
WARUNKI PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano . "Wymagania ogólne"
CENA JEDNOSTKOWA
Ścianki z płyt GK
-dostawę materiałów, wytyczenie ścianek i obudów, montaż stelażu,
- montaż listew narożnikowych,
-wykonanie połączeń płyt, zaszpachlowanie styków i naroży
-osadzenie okien i drzwi
-badania na budowie i laboratoryjne w razie potrzeby
PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 12859 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań
PN-EN 12860 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań
PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405/Ap 1 Płyty gipsowo-kartonowe
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STB-07 Tynki zwykle wykonywane ręcznie, kategorii III
I. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tynków zwykłych kategorii III ścian .
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robót wymienionych w pkt. 1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności prowadzenia robót
związanych z wykonaniem tynków zwykłych ścian i słupów.
1.4. Określenia podstawowe
Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych" Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych"
2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B14501 „Zaprawy budowlane zwykle" oraz aprobatom technicznym.
2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.4. Piasek
-Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczególności:
• nie zawierać domieszek organicznych.
• mieć frakcje 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. -Do spodnich warstw tynku należy
stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1 do warstw wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2.
-Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0.5
mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy
budowlane zwykłe".
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B19701 ;1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować
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cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone 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 objętościowych
składników zapraw należy dobierać doświadczalnie.
w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych" Wykonawca
zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu odpowiedniej jakości w celu wykonania i przeprowadzenia
robót związanych z tynkowaniem oraz czynności pomocniczych.
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- mieszarki do zapraw.
- agregatu tynkarskiego.
- betoniarki wolnospadowej.
- pompy do zapraw.
- przenośnych zbiorników na wodę.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych"
4.2. Transport materiałów
- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/673108. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem. natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni
sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych"
5.2. Warunki przystąpienia do robót
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
ościeżnice drzwiowe i okienne.
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby
nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych
w okresie obniżonych temperatur".
- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
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5.3. Przygotowanie podłoża
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-70/B-10100p.3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych
- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych
licach na głębokości 5-10 mm.
- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy
z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego
mydła
- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych
- Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B10100p.3.3.1.
- Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
- Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju, podłoża lub podkładu
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.
6.1. Jednostka obmiarów
Jednostką obmiarową jest jeden metr kwadratowy wykonanego tynku.
6.2. Zasady obmiarowania
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawcze] na
stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych
elementów w stanie surowym.
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu
w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według
wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni
nieotynkowanych. ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli
każda z nich jest mniejsza od 0.5 m2.
7. ODBIÓR ROBOT
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych"
7.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6,
dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być
odebrany.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
• tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku,
zaliczyć tynk do niższej kategorii,
• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać
roboty tynkowe.
7.3. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i
umyć wodą.
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7.4. Odbiór tynków
7.4.1 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu-ścienne
powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
7.4.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi
3 mm od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 mm na całej
długości kontrolnej dwumetrowej laty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nic więcej niż 4 mm w
pomieszczeniu.
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).
7.4.3 Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.
7.4.4 Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
- ocenę wyników badań.
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia.
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ..Wymaganiach ogólnych"
8.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która
obejmuje:
• przygotowanie stanowiska roboczego,
• przygotowanie zaprawy
• dostarczenie materiałów i sprzętu,
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości
do 4 m,
• przygotowanie podłoża,
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
• osiatkowanie bruzd.
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
• wykonanie tynków,
• reperacja tynków po dziurach i hakach.
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
• likwidację stanowiska roboczego.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymałościowych. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-H-3O()2O:I999
Wapno.
PN-79/B-O67I I
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-WB-14501
Zaprawy budów lanc zwykłe.
PN-H-19701 :I997
Cementy powszechnego użytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000. 9001. 9002. 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
/upewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.
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STB-08 Malowanie 2- krotne tynków wewnętrznych farbami akrylowymi
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
malarskich, tynków farbami akrylowymi
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich, farbami tynków
gładkich.
1.4. Określenia podstawowe
Ogólne określenia podstawowe dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych"
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych" Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych"
2.2. Farba emulsyjna akrylowa
Gotowa do użycia farba na bazie żywic akrylowych z dodatkiem wypełniaczy mineralnych
i pigmentów. Dobrze kryjąca, odporna na warunki atmosferyczne: deszcz, nasłonecznienie
mróz i wiatr. Farba jest wyrobem ekologicznym, nietoksycznym i niepalnym, tworzy
powłokę matową, gładką bez zmarszczeń i spękań.
Skład: dyspersja wodna żywicy akrylowej, wypełniacze mineralne, pigmenty
Gęstość: l,4kg/dm
Współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej: < 0.1 kg/(nr \'h)
Opór dyfuzyjny względny: ok. 0,3 m
2.3. Wymagania dotyczące materiału
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i sprawdzenie materiału na podstawie dokumentów
przedstawionych przez producenta lub dostawcę:
• świadectwo jakości
• aprobata techniczna
Farby powinny mieć niżej podane oznaczenia:
znak handlowy producenta i / lub właściwy znak fabryczny i kraj pochodzenia
• oznaczenie normowe
• odpowiednia norma europejska lub krajowa
• kolor, kod koloru
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych"
3.2. Nanoszenie farby emulsyjnej wykonuje się przy pomocy pędzla, wałka lub poprzez natrysk.
Dobór sprzętu zależy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia sprzęt odpowiedniej jakości do
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wykonania robót izolacyjnych oraz pomocniczych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych"
4.2. Transport materiałów, farb emulsyjnych może odbywać się dowolnym środkiem transportowym,
w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem ostrożności przed uszkodzeniem, pojemniki należy
chronić przed utratą szczelności i mrozem.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót.
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych"
5.2. Podłoże
Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być:
• Gładkie i równe, bez nadrostów betonowych, zacieków zapraw lub mleczka cementowego,
kawern; stopień przygotowania podłoża jak dla tynków IV kategorii
• Mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień
• Czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą itp.)
• Dojrzałe pod malowanie. Tynki tradycyjne i cienkowarstwowe mineralne malować min. po 4
tygodniach, dla tynków maksymalna wilgotność 4% podłoża masy
Podłoża tynkowe powinny być przygotowane zgodnie z PN-B-10109.
5.3. Wykonanie powłoki Przygotowanie farby do malowania:
możliwe jest zgęstnienie wyrobu, które ustępuje po dodaniu do 5% wody i
dokładnym rozmieszaniu • farbę przed malowaniem dokładnie wymieszać
do pierwszego malowania świeżych nie impregnowanych podłoży zaleca się rozcieńczyć farbę w
zależności od chłonności podłoża dodając do 20% wody do malowania starych, dobrze
przylegających powłok farby nie rozcieńczać, lub rozcieńczyć dodając tylko od 3 do 5 % wody
Malowanie :
Powierzchnie nieprzewidziane do malowania odpowiednio zabezpieczyć. Przygotowanie produktu.
Materiał sprawdzić przed zastosowaniem, czy odpowiada zamówionemu kolorowi. Znajdującą się w
pojemniku farbę dokładnie rozmieszać. Przy malowaniu zasadniczym farbę można rozcieńczać wodą
w ilości max do 5%. W celu zachowania powtarzalności koloru opakowania fabryczne z farbą
rozcieńczać jednakową ilością wody. Aby uniknąć różnic w odcieniu barw należy na jedną
powierzchnię nakładać farbę z tej samej szarży produkcyjnej. Malowanie prowadzić w
temperaturach od +5° C do +30°C.
Sposób stosowania. Przygotowaną farbę nanosić wałkiem, szczotką, pędzlem lub metodą
natryskową. Z reguły wymagane jest wykonanie powłoki dwuwarstwowej, złożonej z warstwy
gruntującej i warstwy końcowej. Pomiędzy pojedynczymi powłokami przestrzegać czasu schnięcia
ok. 12 godzin. Prace malarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni należy prowadzić w sposób
ciągły, aby uniknąć nierównomierności barwy. Każda nowa porcja farby musi łączyć się z jeszcze
świeżą farbą naniesioną poprzednio. Nie prowadzić prac podczas silnego wiatru i przy bezpośrednim
nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych osłon ograni-czających wpływ czynników
atmosferycznych. W temperaturze + 20 C i względnej wilgotności powietrza do 65% warstwa farby
jest powierzchniowo sucha po 2-3 godz. Po 12 godz. nadaje się do powtórnego malowania. W
niższych temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza np. w okresie jesiennym czas ten ulega
wydłużeniu nawet do 2-4 dni. Ponadto należy zwrócić uwagę na opadające mgły, które przy
niedoschniętej powłoce działają jak padająca mżawka i mogą powodować zacieki i przebarwienia.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych"
6.2. Kontrola wykonania powłoki malarskiej
Kontrola między fazowa obejmuje sprawdzenie :

30

• jakości materiałów malarskich
• wilgotności i przygotowania podłoża
• stopnia skarbonizowania tynków
• jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych oraz temperatury ich wykonania
• schnięcia.
• wyniki badań jakości materiałów i podłoży winny potwierdzać protokoły lub wpisy do dziennika
budowy.
• badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach (w temp. >5°C): Dla
farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach
• powłoki emulsyjne przy kontroli winny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy, bez smug. plam.
• spękań, łuszczenia. Bez śladów pędzla lub wałka.
Zakres kontroli winien obejmować:
• sprawdzenie podłoża:
• sprawdzenie podkładów
• sprawdzenie powłok
6.3.Opis badań
-sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez
porównanie wykonanych robót malarskich z rysunkami i opisem technicznym oraz
wymagań według specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą
oględzin zewnętrznych i pomiaru wymiarów liniowych z dokładnością do 0.5 cm
-sprawdzenie materiałów przeprowadzić na podstawie zaświadczeń jakości i innych
dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami oraz z normą
PN-C-81914
-sprawdzenie powierzchni podkładu przeprowadzić za pomocą oględzin
-sprawdzenie prawidłowości powłok malarskich należy przeprowadzić wzrokowo w czasie
ich wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i liczbę warstw.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych"
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa jest metr kwadratowy malowanej powierzchni.
8. ODBIÓR ROBOT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ..Wymaganiach ogólnych"
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiór powinien być
przeprowadzony w następujących fazach robót:
-po dostarczeniu na budowę materiałów malarskich:
wymagana jakość materiałów malarskich powinna być potwierdzona przez producenta
odpowiednimi dokumentami. odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie
zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową
-po przygotowaniu podłoża:
sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości podłoża.
po wykonaniu każdej warstwy :
-sprawdzenie ciągłości . poprawności i dokładności wykonania powłoki
Do odbioru robót wykonawca przedstawia :
-zaświadczenia jakości materiałów
-protokoły odbiorów częściowych
-zapisy w dzienniku budowy
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ..Wymaganiach ogólnych"
9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania robót malarskich dla jednego metra
kwadratowego powierzchni.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
PN-B-1028
PN-C-81914
PN-B-10109

STB-09 Platforma hydrauliczna dla niepełnosprawnych
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
montażu platformy hydraulicznej o udźwigu 4,0 Kn.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych
Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektów, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY

Typ

Platforma hydrauliczna

Udźwig [kg]

400

Napęd

Hydrauliczny

Wysokość podnoszenia [m]

5,7

Podszybie [mm]

120

Nadszybie [mm]

Min. 2300

Wym. platformy [mm]

1100 x 1400

Wym. wew. szybu [mm]

1385 x 1430
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Kabina



ciany: 1 ściana seria „color” - beż RAL 1015, z trzech stron kurtyny
świetlne


ufit: listwa oświetleniowa LED,


odłoga: szara wykładzina antypoślizgowa
Ilość przystanków / dojść

3/4

Drzwi szybowe S x W [mm]

900 x 2000 wychylne, otwierane i zamykane ręcznie, aluminiowe
panoramiczne, kolorystyka RAL 7040

Prędkość podnoszenia [m/sek]

0,15

Moc silnika [kW]

ok. 1,8

Zasilanie

230 / 24V

Sterowanie



platformy – pionowy panel z przyciskami ze stali nierdzewnej o
wymiarach 50x50mm, podświetlane, alfabet Braile'a, przyciskiem
STOP i kluczykiem, modemem telefonicznym


przystanków – za pomocą kaset sterowych na przystankach
Maszynownia

Oddalona do 3m od szybu w postaci kontenera o wym.
SxGxW=750x470x1200/1680mm, malowana w kolorze RAL 7040

Zgodność urządzenia:



dyrektywa maszynowa 2006/42/WE


dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE


dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE


norma EN 81-41


certyfikat wys. przez IMQ

Wymogi formalne
Wykonanie robót winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Roboty winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej i instrukcji dostarczonych przez
producenta wind.
Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić
z całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami
dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót).
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami
poszczególnych opracowań.
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SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
budowlanego.
TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Transport i magazynowanie
Zgodne z wymaganiami i warunkami producenta.
WYKONYWANIE ROBÓT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane.
Cały montaż dźwigu wykonywany jest wewnątrz szybu. Z tego względu nie są wymagane żadne
podesty montowane w szybie. Do montażu i transportu podzespołów (prowadnice, wciągarka, itp.)
wykorzystuje się kabinę podnoszoną wciągnikiem
Istnieje w takiej sytuacji konieczność
odpowiedniego wykonania stropu nadszybia - odpowiednia nośność i odpowiednio usytuowane haki,
wykorzystywane do mocowania ogranicznika prędkości (jako element bezpieczeństwa przy
montażu, zabezpieczający razem z układem chwytaczy przed spadkiem swobodnym kabiny), oraz
mocowania zblocza wciągnika. Przy wykonaniu szybu w konstrukcji żelbetowej (grubość min. 15
cm), prowadnice dźwigu mocowane są wspornikami do ścian przy pomocy kotew rozprężnych
HILTI M12. Podobnie są mocowane wsporniki progowe jak również belki napędu drzwi
przystankowych.
Wydajny montaż oparty na technologii bezpomostowej zapewnia krótkie czasy montażu,
bezpieczeństwo i swobodę. Z tego względu, że większość prac jest wykonywana wewnątrz szybu, to
minimalizuje zakłócenia pracy innym podwykonawcom.
Montaż
Montaż wykonuje się przez autoryzowane ekipy montażystów zgodnie z Wewnętrzną Instrukcją
Montażu Dostawcy
Świadczenia budowlane niezbędne do wykonania montażu dźwigów.
PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU POSZCZEGOLNYCH DŹWIGÓW:
1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i wprowadzenie na budowę.
2. Przygotowanie czystych i suchego szybu dźwigowego, haków montażowych w szybie oraz
otworu wentylacyjnego zgodnie z dokumentacją Wykonawcy oraz obowiązującą normą EN 81 i
przepisami budowlanymi a także doprowadzenie docelowego zasilania z sieci do miejsca
określonego założeniami technicznymi Wykonawcy.
3. Zaznaczenie przy każdym otworze na drzwi szybowe i wewnątrz szybu poziomu 1 metra od
poziomu podłogi wykonanej na gotowo na każdym przystanku.
4. Zabezpieczenie otworów na drzwi szybowe zgodnie z przepisami BHP przed wprowadzeniem na
budowę.
5. Dostęp do 1-fazowego źródła zasilania w pobliżu szybu.
6. Przekazanie do dyspozycji personelu montażowego pomieszczenia suchego, ogrzewanego,
zamykanego i oświetlonego w celu przebywania i przebierania się. Zabezpieczenie dostępu do
urządzeń sanitarnych i wody.
7. Pomoc organizacyjna przy rozładunku dźwigu.
8. Zapewnienia wystarczającego miejsca zmagazynowania dostawy w miejscu prowadzenia robót i
zabezpieczenie przed kradzieżą i wpływami atmosferycznymi. ( ok. 30 m2 ). Zapewnienie
swobodnego dojazdu pomiędzy miejscem składowania szybem.
9. Zaprojektowanie i wykonanie wszelkich wymaganych przez Inwestora w projekcie budynku
instalacji celem umożliwienia podłączenia zgodnie z treścią niniejszego kontraktu funkcji urządzeń
dźwigowych Wykonawcy.
10. Dostarczenie Wykonawcy protokołu budowlanego wykonania szybu .
11. W przypadku dłuższej przerwy w pracach montażowych z winy Zamawiającego zapewnienie
bezpiecznego składowania pozostałych do zamontowania materiałów Wykonawcy na swój koszt.
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12. Wskazanie miejsca na placu budowy do złożenia zużytych opakowań wraz z ich usunięciem.
Po zakończeniu montażu dźwigów - przed odbiorem przez jednostkę notyfikowaną:
13. Wykonanie robót wykończeniowych wokół drzwi szybowych, elementów sygnalizacyjnych
dźwigu i posadzek przy drzwiach
Szybowych oraz doprowadzenie docelowego zasilania. Po montażu dźwigów i po odbiorze przez
jednostkę notyfikowaną – przed odbiorem przez jednostkę inspekcyjną udt:
14. Po zakończeniu montażu i po odbiorze przez Jednostkę Notyfikowaną a przed odbiorem przez
Jednostkę Inspekcyjną UDT i użytkownika Zamawiający na własny koszt zabezpieczy elementy
urządzenia dźwigowego, a w szczególności drzwi szybowe, kabinę i inne zewnętrzne elementy
dźwigu (sygnalizacja, kasety wezwań, sterowniki, ościeżnice) przed zniszczeniem.
Wymagania budowlane.
-

temperatura w szybie +5 do +40 0C
wilgotność max 95% przy +40 0C
zalecane min. dla wentylacji szybu 1% pola przekroju poprzecznego szybu
oświetlenie szybu wykonać zgodnie z PN – EN 81.1 (min. natężenie oświetlenia w szybie 50
lux)

KONTROLA JAKOŚCI
Każda winda podlega oględzinom. Elementy nie mogą wykazywać wad produkcyjnych i uszkodzeń
mechanicznych. Dostarczone elementy muszą być kompletne.
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania ogólne".
Przed przystąpieniem do wykonywania robót realizowanych przed budową obiektu należy sprawdzić
zgodność rzędnych wykonanych konstrukcji i szybów windowych z danymi podanymi w
Dokumentacji Projektowej, W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar wysokościowy
otworowania szybu windowego .
OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru Robót jest 1 komplet zamontowanego i odebranego urządzenia dźwigowego.
ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych
zgodności wykonania ściany z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi normami.
Ogólne zasady odbioru Robót podano „Wymagania ogólne".
Opis procedury związanej z odbiorami dźwigów.
Opis procedury związanej z odbiorami dźwigów przez Jednostkę Notyfikowana UDT i Jednostkę
Inspekcyjną UDT w przypadku dźwigu modelowego
Zakres dokumentacji przekazywanej do Jednostki Notyfikowanej.
Po zakończeniu montażu dźwigu oraz sprawdzeniu urządzenia przez wewnętrzną Kontrolę Jakości
dostawcy, zostaje przygotowana w 2 egzemplarzach i przedłożona w Jednostce Notyfikowanej,
dokumentacja techniczno- odbiorcza w celu dokonania Oceny Zgodności wg Załącznika VI do LD
95/16 WE (moduł B+F) – „Odbiór Końcowy„
Ocena Zgodności dźwigu wg Załącznika VI do LD 95/16 polega na :
Badaniu dokumentacji pod względem zgodności dźwigu z reprezentatywnym wzorcem dźwigu
(Świadectwem Badania Typu Dźwigu),
• Wykonaniu badań lub prób wg punktu 4b Załącznika VI do LD 95/16 WE.
Zakres dokumentacji ( 2 egzemplarze ) obejmuje :
• Wniosek o „Ocenę Zgodności”
• Opis techniczny
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• Rysunki złożeniowe dźwigu zgodnie z normą EN 81.1
• Schematy elektryczne
• Książkę dźwigu
• Instrukcję eksploatacji dźwigu odnoszącą się do normalnego użytkowania konserwacji, badań i
działań ewakuacyjnych
• Kopię Świadectw Badania Typu dla poszczególnych elementów bezpieczeństwa
• Protokół budowlany, elektryczny i instalacji zasilającej dźwig – do wglądu
Po pozytywnym dokonaniu Oceny Zgodności „ Odbioru Końcowego „ Jednostka Notyfikowana
wystawia tzw. „Certyfikat Zgodności „ dla danego urządzenia Dostawca dźwigu po otrzymaniu
Certyfikatu Zgodności z Jednostki Notyfikowanej, wystawia tzw. Deklarację Zgodności podpisaną
przez uprawnionego przedstawiciela dostawcy oraz urządzenie zostaje oznakowane znakiem CE.
Dostawca przygotowuje 2 egzemplarze dokumentacji techniczno – odbiorczej wraz z Deklaracją
Zgodności i przekazuje ją do Jednostki Inspekcyjnej UDT
Zakres dokumentacji ( 2 egzemplarze ) obejmuje:
• Zgłoszenie użytkownika – informacja kto jest użytkownikiem dźwigu, gdzie jest jego siedziba, nr
NIP użytkownika, Nr Regon
• Opis techniczny
• Rysunki złożeniowe dźwigu zgodnie z normą EN 81.1
• Schematy elektryczne
• Instrukcje eksploatacji dźwigu odnosząca się do normalnego użytkowania, konserwacji, badań i
działań
ewakuacyjnych
• Kopię Świadectw Badań Typu dla urządzeń bezpieczeństwa
• Protokół Budowlany , elektryczny i instalacji zasilającej dźwig
Po otrzymaniu dokumentacji techniczno – odbiorczej Jednostka Inspekcyjna dokonuje następujących
czynności
• Sprawdzenie kompletności i odpowiedniości dokumentacji
• Identyfikacja utb, sprawdzenie stanu technicznego urządzenia i oznakowania
• Sprawdzenie zgodności wyposażenia z przedłożoną dokumentacją
Po dokonaniu ww. zakresu czynności, Jednostka Inspekcyjna wystawia tzw. Protokół czynności
poprzedzających wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia transportu
bliskiego.
Użytkownik dźwigu po otrzymaniu ww. decyzji i zapewnieniu stałej i uprawnionej konserwacji
urządzenia oraz oznaczeniu dźwigu nr ewidencyjnym nadanym przez Jednostkę Inspekcyjną, może
włączyć dźwig do eksploatacji.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
• Dostarczenie i montaż kompletnego urządzenia dźwigowego
• Odbiór i uzyskanie wszelkich wymaganych dopuszczeń i odbiorów. Oraz wszystkie inne roboty nie
wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej.
PRZEPISY ZWIĄZANE
Obowiązująca Norma Dźwigowa EN 81.3.
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