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Roboty ogólnobudowlane:
kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
kod CPV 45262500-6 Konstrukcje murowe
kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
kod CPV 45431200-9 Kᐠadzenie glazury
kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie
kod CPV 45432100-5 Kᐠadzenie i wykᐠadanie podᐠóg
kod CPV 45324000-4 Tynkowanie
kod CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

SPIS TREᖠCI
BO – 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. Wstᆐp
2. Materiaᐠy
3. Sprzᆐt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakoᖰci robót
7. Obmiar robót
8. Przejᆐcie robót
9. Podstawa pᐠatnoᖰci
10.Przepisy zwiၐzane
BO – 01.01 Roboty rozbiórkowe
BO – 01.02 Roboty fundamentowe i konstrukcyjne ៀelbetowe
BO – 01.03 Konstrukcje murowe
BO – 01.04 Podᐠoៀa i posadzki
BO – 01.05 Stolarka i slusarka budowlana
BO – 01.06 Tynki i okᐠadziny wewnᆐtrzn
BO – 01.07 Roboty malarskie
BO – 01.08 ᖠcianki dziaᐠowe z pᐠyt gipsowo kartonowych, sufity podwieszane
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Projekt przebudowy i rozbudowy istniejၐcych budynków “A” i “B”  Wydziaᐠu Zarzၐdzania i Ekonomiki Usᐠug Uniwersytetu Szczeciᑀskiego
1. WSTᆀP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Wymagania Ogólne, odnosi siᆐ do wymagaᑀ wspólnych dla wszystkich wymagaᑀ technicznych,
dotyczၐcych wykonania i odbioru robót, które zostanၐ wykonane w ramach:
• Projekt przebudowy i rozbudowy istniejၐcych budynków “A” i “B”  Wydziaᐠu Zarzၐdzania i Ekonomiki Usᐠug Uniwersytetu
Szczeciᑀskiego
1.2. Zakres stosowania ST
Jako czᆐᖰၰ Dokumentów Przetargowych. Wykonawca stosowaᐠ siᆐ bᆐdzie do polskich norm, instrukcji
i przepisów w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne bᆐdၐce skᐠadowၐ czᆐᖰciၐ
dokumentów przetargowych.
1.3. Ogólny opis stanu istniejၐcego i planowanych Robót objᆐtych ST
1.4. Charakterystyka ogólna inwestycji
Przebudowᆐ i rozbudowᆐ budynków A i B Wydziaᐠu Zarzၐdzania i Ekonomiki Usᐠug Uniwersytetu Szczeciᑀskiego przy ulicy Cukrowej 8
w  Szczecinie na dziaᐠkach nr 8/12, 8/13, 8/44, 8/45 z obrᆐbu 2126. Teren dziaᐠki zagospodarowany zieleniၐ niskၐ, chodnikami i
pieszojezdniၐ. 

rozbudowᆐ parteru od wschodu poprzez:
powiᆐkszenie holu wejᖰciowego wydzielenie 2 wiatroᐠapów w nowym holu budowᆐ nowej klatki schodowej dla skomunikowania piwnicy
z parterem, dobudowᆐ schodów wejᖰciowych i rampy dla niepeᐠnosprawnych.

rozbudowᆐ parteru od strony zachodniej  poprzez: 
Rozbudowᆐ parteru o salᆐ wykᐠadowၐ na 85 osób. Dodatkowe wyjᖰcie z sali na teren, poprzez wspólny nowoprojektowany spocznik z
istniejၐcၐ salၐ wykᐠadowၐ nr 002. Przebudowa wᆐzᐠa sanitarnego wraz z budowၐ ustᆐpu dostosowanego dla potrzeb osób
niepeᐠnosprawnych. Rozbudowa parteru o aulᆐ na 120 osób z dwoma pomieszczeniami zaplecza oraz pomieszczenie bufetu które
znajduje siᆐ w strefie poៀarowej budynku B. 
Od strony poᐠudniowej parter budynku A zostanie rozbudowany o hol wejᖰciowy z dwoma wiatroᐠapami, który ma za zadanie usprawniၰ
komunikacjᆐ studentów miᆐdzy czᆐᖰciami A i B. W holu zostanie umieszczona recepcja oraz wydzielone ᖰcianami w klasie REI 120
oraz zamykane drzwiami EI-60 pomieszczenie kierujၐcego akcjၐ ratunkowၐ. W miejscu istniejၐcej szatni na okrycia wierzchnie
projektuje siᆐ dziekanat wraz z pomieszczeniami biurowymi. W poᐠudniowo wschodnim naroៀniku rozbudowywanego parteru
zaprojektowano klatkᆐ schodowၐ do piwnicy wraz z podestem jezdnym dla osób niepeᐠnosprawnych, klatka schodowa zostaᐠa
wydzielona od piwnicy przedsionkami poៀarowymi. W istniejၐcej klatce schodowej budynku A zostaᐠ zaprojektowany dហwig osobowy o
wymiarach kabiny 110x140cm jako przystosowany dla potrzeb ekip ratowniczych, konstrukcja szybu stalowa.
W piwnicy budynku B zostanie umieszczona samoobsᐠugowa szatnia zamykana drzwiami EI-60, dostᆐpna z nowoprojektowanej
komnikacji z przedsionkami poៀarowymi. 
1.5. Roboty rozbiórkowe na obiekcie
• Demontaៀ okᐠadzin ᖰciennych: tapety
• Demontaៀ posadzek z PCV, wykᐠadzinowych
• Skucie tynków



• Demontaៀ sufitu podwieszanego
• Demontaៀ stolarki drzwiowej
• Przebicia nowych otworów w ᖰcianach murowanych
1.6. Roboty ogólnobudowlane
• Wykopy 
• Roboty fundamentowe
• Roboty murowe, stropy
• Izolacje poziome
• Montaៀ ᖰlusarki i stolarki alumioniowej
• Wykonanie zabudów elementów instalacyjnych
• Montaៀ sufitów podwieszanych
• Roboty malarskie ᖰcian oraz sufitów
1.7. Roboty sanitarne
Wedᐠug osobnego opracowania.
1.8. Roboty elektryczne
Wedᐠug osobnego opracowania.
1.9. Zakres robót i czynnoᖰci wᐠၐczonych do realizacji w ramach umowy, których koszty
Wykonawca winien uwzglᆐdniၰ w ofercie
• Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, ᐠၐcznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz z zabezpieczeniami
wynikajၐcymi z BHP o i p.poៀ., wg projektu organizacji placu budowy sporzၐdzonego przez Wykonawcᆐ i przedstawionego
Zamawiajၐcemu do akceptacji,
• Opracowanie planu bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia, uwzglᆐdniajၐc specyfikᆐ obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót
budowlanych
• Podᐠၐczenie mediów i opᐠata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla potrzeb wykonywania robót
budowlanych, w tym 100% kosztów dogrzewania obiektu w okresie zimowym,
• Opᐠata za zajᆐcia dróg miejskich oraz terenów innych wᐠaᖰcicieli, chodników, itp.
• Oczyszczenie i uporzၐdkowanie placu budowy po zakoᑀczeniu robót, a w szczególnoᖰci oczyszczenie nawierzchni chodników i ulic, z
ziemi i bᐠota, usuniᆐcie z placu budowy nieczystoᖰci powstaᐠych w trakcie realizacji inwestycji,
• Naleៀyte zabezpieczenie czᆐᖰci istniejၐcej obiektu, usuniᆐcie szkód powstaᐠych w trakcie trwania prac budowlanych,
• Sporzၐdzenie dokumentacji powykonawczej
1.10. Opis stanu istniejၐcego
Budynek A
Budynek oᖰmiokondygnacyjny, podpiwniczony, kryty stropodachem ciᆐៀkim- dwudzielnym, prefabrykowanym. Konstrukcja szkieletowa
w ukᐠadzie poprzecznym - ramy ៀelbetowe typu “H” rozstawione co 6.00m, stropy prefabrykowane- pᐠyty kanaᐠowe, centralna klatka
schodowa - dostawiona, monolityczna oraz dwa szyby dហwigów osobowych z przestrzennych el. prefabrykowanych. ᖠciany zewnᆐtrzne
w postaci ៀelbetowych prefabrykatów osᐠonowych, ᖰciany parteru i piwnic murowane. ᖠciany wewnᆐtrzne dziaᐠowe grub. 6 i 12 cm -
murowane z cegᐠy dziurawki. 
Budynek B

Budynek dwukondygnacyjny, kryty stropodachem wentylowanym. W poziomie kondygnacji wyៀszej dziedziniec kondygancji niៀszej.
Wydᐠuៀony ᐠၐcznik prowadzi na obu kondygnacjach do budynku C. Zmiana poziomu terenu powoduje, ze w czᆐᖰci przy ᐠၐczniku
(elewacja póᐠnocna) - z poziomu terenu dostᆐpna jest kondygnacja niៀsza. Konstrukcja budynku - szkielet ៀelbetowy monolityczny w
siatce 6,0 x 6,0m, stropy ៀelbetowe monolityczne (w ᐠၐczniku pᐠyty kanaᐠowe prefabr.), ᖰciany wewnᆐtrzne dziaᐠowe grub. 6 i 12cm -
murowane

Podstawowe dane liczbowe:
- pow. zabudowy - 1 255,0 m2

- pow. uៀytkowa - 2 188,1 m2

- kubatura - 10 149,2 m3

- poziom kondygnacji przyziemia - 24,65m n.p.m.
- wysokoᖰၰ uៀytkowa kondygnacji - 3,30m i 3,70m

Na poziomie niៀszej kondygnacji znajduje siᆐ pomieszczenie wᆐzᐠa pomiarowego i centralnej rozdzielni ciepᐠa dla caᐠego zespoᐠu
obiektów.

1.11. Ukᐠad konstrukcyjny
Fundamenty - Posadowienie nowoprojektowanych elementów budynku zaprojektowano jako bezpoᖰrednie na ៀelbetowych ᐠawach i
stopach fundamentowych.
ᖠciany fundamentowe - Warstwy konstrukcyjne fundamentowych ᖰcian wewnᆐtrznych i zewnᆐtrznych o gruboᖰci 25cm zaprojektowano
jako ៀelbetowe wylewane na miejscu budowy z betonu B25
ᖠciany wewnᆐtrzne i zewnᆐtrzne - Warstwy konstrukcyjne wewnᆐtrzne i zewnᆐtrzne o gruboᖰci 24cm zaprojektowano jako murowane z
bloczków typu SILKA klasy KL15 na zaprawie cementowo-wapiennej M5.
ᖠciany dziaᐠowe - murowane z bloczków silikatowych .Czᆐᖰၰ ᖰcian dziaᐠowych zaprojektowano jako lekkie w technologii GK.
Nadproៀa wylewane, nad otworami okiennymi i drzwiowymi w ᖰcianach murowanych konstrukcyjnych zaprojektowano nadproៀa z
elementów ៀelbetowych wylewanych na miejscu budowy. W niektórych otworach okiennych i drzwiowych nadproៀa zaprojektowano z
prefabrykowanych elementów ៀelbetowych typu L19.
Wieᑀce. W poziomie stropodachu zaprojektowano w ᖰcianach murowanych wylewane wieᑀce ៀelbetowe.
Sᐠupy, podciၐgi -W poziomie parteru zaprojektowano ៀelbetowe sᐠupy o przekroju o wymiarze 35x35cm,  wylewane. W poziomie
stropodachu zaprojektowano podciၐgi ៀelbetowe wylewane na miejscu budowy. W miejscach usuniᆐcia fragmentów istniejၐcych ᖰcian
zaprojektowano podciၐgi w postaci stalowych belek walcowanych typu dwuteownik.
Schody wewnᆐtrzne - Klatkᆐ schodowၐ wewnᆐtrznၐ stanowiၐ biegi schodowe pᐠytowe wylewane ᐠၐcznie ze spocznikami  na miejscu
budowy z betonu B25, zbrojone stalၐ A-III (34GS lub Bst500) i A-0 (St0S) gruboᖰci 16cm. Pᐠyty biegów oparto na belkach spoczników
oraz ᖰcianach konstrukcyjnych klatki schodowej. Belki spoczników oparto na poprzecznych konstrukcyjnych ᖰcianach klatki schodowej.
Schody zewnᆐtrzne - pᐠytowe, ៀelbetowe, monolityczne,  wg proj. konstrukcji.

1.14. Ogólne wymagania dotyczၐce Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za ich zgodnoᖰၰ z Dokumentacjၐ Projektowၐ, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora). Wykonawca bᆐdzie wykonywaᐠ roboty zgodnie z



przyjᆐtymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami, przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do
zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiaᐠów, urzၐdzeᑀ i technologii stosowanych przy wykonaniu robót okreᖰlonych
kontraktem.
1.15. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajၐcy w terminie okreᖰlonym w umowie przekaៀe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacjᆐ Technicznၐ w iloᖰci okreᖰlonej w umowie. Wykonawca przed
przystၐpieniem do prac przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz plan BIOZ.
1.16. Dokumentacja Techniczna okreᖰlajၐca przedmiot zamówienia i stanowiၐca podstawᆐ do
realizacji robót:
Jeៀeli w trakcie wykonywania Robót okaៀe siᆐ koniecznym uzupeᐠnienie Dokumentacji przekazanej przez Zamawiajၐcego lub jest to
niezbᆐdne do dostosowania jej do poleconych przez Inspektora zmian, Wykonawca sporzၐdzi brakujၐce rysunki na wᐠasny koszt w 2
egzemplarzach i przedᐠoៀy je Inspektorowi
do zatwierdzenia.
1.17. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiၐzany do ogrodzenia terenu budowy w celu uniemoៀliwienia dostᆐpu osobom postronnym w czasie trwania
realizacji aៀ do zakoᑀczenia i odbioru koᑀcowego Robót. Naleៀy wykonaၰ nastᆐpujၐce tablice informacyjne: Tablicᆐ informacyjnၐ
zgodnၐ z Rozporzၐdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montaៀu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogᐠoszenia zawierajၐcego dane dotyczၐce bezpieczeᑀstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).
Fakt przystၐpienia do Robót Wykonawca obwieᖰci publicznie przed ich rozpoczᆐciem w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i iloᖰciach okreᖰlonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treᖰၰ bᆐdzie zatwierdzona przez
Inspektora i bᆐdzie zawieraᐠa informacje dotyczၐce wykonywanych robót. Tablice informacyjne bᆐdၐ utrzymywane -przez Wykonawcᆐ
w dobrym stanie przez caᐠy okres realizacji Robót.
1.18. Ochrona ᖰrodowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiၐzek znaၰ i stosowaၰ w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczၐce
ochrony ᖰrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaᑀczania Robót Wykonawca bᆐdzie:
• podejmowaၰ wszelkie uzasadnione kroki majၐce na celu stosowanie siᆐ do przepisów i norm dotyczၐcych ochrony ᖰrodowiska na
terenie i wokóᐠ Placu Budowy oraz bᆐdzie unikaၰ uszkodzeᑀ lub uciၐៀliwoᖰci dla osób lub wᐠasnoᖰci spoᐠecznej i innych, a wynikajၐcych
ze skaៀenia, haᐠasu lub innych przyczyn powstaᐠych w nastᆐpstwie jego sposobu dziaᐠania. Stosujၐc siᆐ do tych wymagaᑀ bᆐdzie miaᐠ
szczególny wzglၐd na ᖰrodki ostroៀnoᖰci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pyᐠami i gazami, moៀliwoᖰciၐ powstania
poៀaru.
1.19. Ochrona przeciwpoៀarowa
Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ przepisów ochrony przeciwpoៀarowej, bᆐdzie utrzymywaၰ sprawny sprzᆐt przeciwpoៀarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaᐠy ᐠatwopalne bᆐdၐ skᐠadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostᆐpem osób trzecich. Wykonawca bᆐdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poៀarem
wywoᐠanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.20. Materiaᐠy szkodliwe dla otoczenia
Materiaᐠy, które w sposób trwaᐠy sၐ szkodliwe dla otoczenia, nie bᆐdၐ dopuszczone do uៀycia. Nie dopuszcza siᆐ uៀycia materiaᐠów
wywoᐠujၐcych szkodliwe promieniowanie o stᆐៀeniu wiᆐkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaᐠy odpadowe uៀyte do Robót bᆐdၐ
miaᐠy ᖰwiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnionၐ jednostkᆐ, jednoznacznie okreᖰlajၐce brak szkodliwego oddziaᐠywania tych
materiaᐠów na ᖰrodowisko. Materiaᐠy, które sၐ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakoᑀczeniu Robót ich szkodliwoᖰၰ
zanika (np. materiaᐠy pylaste) mogၐ byၰ uៀyte pod warunkiem przestrzegania wymagaᑀ technologicznych wbudowania. Jeៀeli
wymagajၐ tego odpowiednie przepisy. Jeៀeli wymagajၐ tego odpowiednie przepisy Zamawiajၐcy powinien otrzymaၰ zgodᆐ na uៀycie
tych materiaᐠów od wᐠaᖰciwych organów administracji paᑀstwowej.
1.21. Ochrona wᐠasnoᖰci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronᆐ wᐠasnoᖰci publicznej i prywatnej na zasadach ogólnych.
1.22. Ograniczenie obciၐៀeᑀ osi pojazdów
Wykonawca stosowaၰ siᆐ bᆐdzie do ustawowych ograniczeᑀ obciၐៀenia na oᖰ przy transporcie materiaᐠów i wyposaៀenia na i z terenu
Robót. Uzyska on wszelkie niezbᆐdne zezwolenia od wᐠadz co do przewozu nietypowych wagowo ᐠadunków i w sposób ciၐgᐠy bᆐdzie o
kaៀdym takim przewozie powiadamiaᐠ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.23. Bezpieczeᑀstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ przepisów dotyczၐcych bezpieczeᑀstwa i higieny pracy. W szczególnoᖰci
Wykonawca ma obowiၐzek zadbaၰ, aby personel nie wykonywaᐠ pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz
nie speᐠniajၐcych odpowiednich wymagaᑀ sanitarnych. Wykonawca zapewni i bᆐdzie utrzymywaᐠ wszelkie urzၐdzenia zabezpieczajၐce,
socjalne oraz sprzᆐt i odpowiedniၐ odzieៀ dla ochrony ៀycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeᑀstwa publicznego. Uznaje siᆐ, ៀe wszelkie koszty zwiၐzane z wypeᐠnieniem wymagaᑀ bezpieczeᑀstwa okreᖰlonych powyៀej
sၐ uwzglᆐdnione w cenie realizacji.
1.24. Ochrona Robót
Wykonawca bᆐdzie odpowiedzialny za ochronᆐ Robót i za wszelkie materiaᐠy i urzၐdzenia uៀywane do Robót od rozpoczᆐcia do
odbioru robót przez Inwestora oraz bᆐdzie utrzymywaၰ Roboty do tego czasu. Ochrona robót winna równieៀ objၐၰ zabezpieczenie
majၐtku Zamawiajၐcego zwiၐzanego z Robotami od skutków dziaᐠania stron trzecich lub Wykonawcy. Utrzymanie powinno byၰ
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy byᐠy w zadawalajၐcym stanie przez caᐠy czas, do momentu odbioru
koᑀcowego. Jeᖰli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczၐၰ Roboty utrzymaniowe nie póហniej niៀ w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia.
1.25. Stosowanie siᆐ do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiၐzany jest znaၰ wszystkie przepisy wydane przez wᐠadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które
sၐ w jakikolwiek sposób zwiၐzane z robotami i bᆐdzie w peᐠni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych
podczas prowadzenia Robót.
1.26. Zaopatrzenie Placu Budowy w wodᆐ i energiᆐ elektrycznၐ
Punkty poboru: wody, zrzutu ᖰcieków, energii elektrycznej znajdujၐ siᆐ na terenie obiektu. Uzyskanie warunków i wykonanie punktów
poboru w/w mediów dla potrzeb placu budowy oraz koszty ich wykonania i eksploatacji obciၐៀajၐ Wykonawcᆐ. Koszty te bᆐdၐ zawarte
w cenie.
2. MATERIAᐐY
2.1. ថródᐠa uzyskania materiaᐠów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiaᐠów przeznaczonych do Robót Wykonawca
przedstawi szczegóᐠowe informacje dotyczၐce proponowanego ហródᐠa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiaᐠów i
odpowiednie ᖰwiadectwa badaᑀ laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora
pewnych materiaᐠów z danego ហródᐠa nie oznacza automatycznie, ៀe wszelkie materiaᐠy z danego ហródᐠa uzyskajၐ zatwierdzenie.
2.2. Pozyskiwanie materiaᐠów miejscowych
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoᖰၰ za speᐠnienie wymagaᑀ iloᖰciowych i jakoᖰciowych materiaᐠów z jakiegokolwiek ហródᐠa.



Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opᐠaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty zwiၐzane z dostarczeniem
materiaᐠów do Robót.
2.3. Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom Specyfikacji Technicznych
Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostanၐ przez Wykonawcᆐ wywiezione z Placu Budowy, bၐdហ
zᐠoៀone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kaៀdy rodzaj Robót, w  którym znajdujၐ siᆐ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaᐠy, Wykonawca wykonuje na wᐠasne ryzyko, liczၐc siᆐ z jego nie przyjᆐciem i niezapᐠaceniem.
2.4. Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skᐠadowane materiaᐠy, do czasu gdy bᆐdၐ one potrzebne do Robót, byᐠy zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaᐠy swojၐ jakoᖰၰ i wᐠaᖰciwoᖰၰ do Robót i byᐠy dostᆐpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
skᐠadowania bᆐdၐ zlokalizowane w obrᆐbie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcᆐ.
2.5. Wariantowe stosowanie materiaᐠów
Jeᖰli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujၐ moៀliwoᖰၰ wariantowego zastosowania rodzaju materiaᐠu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uៀyciem materiaᐠu, albo w okresie
dᐠuៀszym, jeᖰli bᆐdzie to wymagane dla badaᑀ prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaᐠu nie moៀe
byၰ zmieniany bez zgody Inspektora.
3. SPRZᆀT
Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania jedynie takiego sprzᆐtu, który nie spowoduje niekorzystnego wpᐠywu na jakoᖰၰ
wykonywanych Robót. Sprzᆐt uៀywany do Robót powinien byၰ zgodny z ofertၐ Wykonawcy i powinien odpowiadaၰ pod wzglᆐdem
typów i iloᖰci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustaleᑀ w wyៀej wymienionych dokumentach sprzᆐt powinien byၰ
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnoᖰၰ sprzᆐtu bᆐdzie gwarantowaၰ przeprowadzenie Robót, zgodnie z
zasadami okreᖰlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowၐ. Sprzᆐt bᆐdၐcy
wᐠasnoᖰciၐ Wykonawcy lub wynajᆐty do wykonania Robót ma byၰ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoᖰci do pracy. Bᆐdzie on
zgodny z normami ochrony ᖰrodowiska i przepisami dotyczၐcymi jego uៀytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentów potwierdzajၐcych dopuszczenie sprzᆐtu do uៀytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeៀeli Dokumentacja lub
ST przewidujၐ moៀliwoᖰၰ wariantowego uៀycia sprzᆐtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjᆐ przed uៀyciem sprzᆐtu. Wybrany sprzᆐt, po akceptacji Inspektora, nie moៀe byၰ póហniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzᆐt, maszyny, urzၐdzenia i narzᆐdzia nie gwarantujၐce zachowania jakoᖰci i warunków
wyszczególnionych w umowie, zostanၐ przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiၐzany do stosowania jedynie takich ᖰrodków transportu, które nie wpᐠynၐ niekorzystnie na jakoᖰၰ
wykonywanych Robót i wᐠaᖰciwoᖰci przewoៀonych materiaᐠów. Liczba ᖰrodków transportu bᆐdzie zapewniaၰ prowadzenie Robót
zgodnie z zasadami okreᖰlonymi w Dokumentacji , ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowၐ.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bᆐdၐ speᐠniaၰ wymagania dotyczၐce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciၐៀeᑀ na osie i innych parametrów technicznych. ᖠrodki transportu nie odpowiadajၐce warunkom umowy na
polecenie Inspektora bᆐdၐ usuniᆐte z Placu Budowy. Wykonawca bᆐdzie utrzymywaၰ w czystoᖰci drogi publiczne oraz dojazdy do
Placu Budowy, na wᐠasny koszt.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umowၐ, oraz za jakoᖰၰ zastosowanych materiaᐠów i wykonywanych
Robót, za ich zgodnoᖰၰ z Dokumentacjၐ , wymaganiami ST , PZJ oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca na wᐠasny koszt skoryguje
wszelkie pomyᐠki i bᐠᆐdy w czasie trwania Robót, jeᖰli wymagaၰ tego bᆐdzie Inspektor. Decyzje Inspektora dotyczၐce akceptacji lub
odrzucenia materiaᐠów i elementów Robót bᆐdၐ oparte na wymaganiach sformuᐠowanych w umowie, Dokumentacji , ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglᆐdni wyniki badaᑀ materiaᐠów i Robót, rozrzuty normalnie wystᆐpujၐce przy
produkcji i  przy badaniach materiaᐠów, doᖰwiadczenia z  przeszᐠoᖰci, wyniki badaᑀ  naukowych oraz inne czynniki wpᐠywajၐce na
rozwaៀanၐ kwestiᆐ. Polecenia Inspektora bᆐdၐ wykonywane nie póហniej niៀ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcᆐ, pod groហbၐ zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytuᐠu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1. Program Zapewnienia Jakoᖰci (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ Robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegóᐠy swojego programu zapewnienia
jakoᖰci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, moៀliwoᖰci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujၐce wykonanie robót zgodnie z Dokumentacjၐ Projektowၐ, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora.
Program Zapewnienia Jakoᖰci bᆐdzie zawieraၰ:
a) czᆐᖰၰ ogólnၐ opisujၐcၐ i przedstawiajၐcၐ w formie diagramu:
- organizacjᆐ wykonania Robót, w tym szczegóᐠowy podziaᐠ na rodzaje robót w tych obiektach, terminy rozpoczᆐcia, kluczowych dat do
kontroli zaawansowania i zakoᑀczenia robót, terminy badaᑀ i przedstawienia wyników, w formie graficznej zgodnej z podziaᐠem na
rodzaje robót, sposoby prowadzenia Robót,
- BHP,
- wykaz zespoᐠów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakoᖰၰ i terminowoᖰၰ wykonania poszczególnych elementów Robót,
- sposób i procedurᆐ proponowanej kontroli i sterowania jakoᖰciၐ wykonywanych Robót.
Niewykonanie przez Wykonawcᆐ zatwierdzonego przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakoᖰci
bᆐdzie stanowiᐠo naruszenie warunków umowy.
b) czᆐᖰၰ szczegóᐠowၐ opisujၐcၐ dla kaៀdego asortymentu Robót;
- wykaz maszyn i urzၐdzeᑀ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
- rodzaje i iloᖰၰ ᖰrodków transportu wraz z metodami zaᐠadunku i rozᐠadunku,
- metodᆐ magazynowania materiaᐠów,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ᐠadunków przed utratၐ ich wᐠaᖰciwoᖰci w czasie
transportu,
- sposób i procedurᆐ badaᑀ prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót,
- sposób postᆐpowania z materiaᐠami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajၐ wymaganiom.
Inspektor moៀe zaៀၐdaၰ sporzၐdzenia i stosowania szczegóᐠowego PZJ dla poszczególnych rodzajów
robót.
6.2. Zasady kontroli jakoᖰci Robót
Celem kontroli Robót bᆐdzie osiၐgniᆐcie zaᐠoៀonej jakoᖰci Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za peᐠnၐ kontrolᆐ Robót i jakoᖰၰ
materiaᐠów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wᐠၐczajၐc personel, sprzᆐt, zaopatrzenie i wszystkie urzၐdzenia
niezbᆐdne do pobierania próbek i badaᑀ materiaᐠów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakoᖰci Inspektor moៀe ៀၐdaၰ od Wykonawcy przeprowadzenia badaᑀ w celu



zademonstrowania, ៀe poziom ich wykonywania jest zadawalajၐcy. Wykonawca bᆐdzie przeprowadzaၰ pomiary i badania materiaᐠów
oraz Robót z czᆐstotliwoᖰciၐ zapewniajၐcၐ stwierdzenie, ៀe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badaᑀ i ich czᆐstotliwoᖰci sၐ okreᖰlone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaᐠy one tam okreᖰlone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniၰ wykonanie Robót
zgodnie z Umowၐ. Wykonawca dostarczy Inspektorowi ᖰwiadectwa, ៀe wszystkie stosowane urzၐdzenia i sprzᆐt badawczy
posiadajၐ waៀnၐ legalizacjᆐ, zostaᐠy prawidᐠowo wykalibrowane i odpowiadajၐ wymaganiom norm okreᖰlajၐcych procedury badaᑀ.
Wszystkie koszty zwiၐzane z organizowaniem i prowadzeniem badaᑀ materiaᐠów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki bᆐdၐ pobierane losowo. Zaleca siᆐ stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, ៀe wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogၐ byၰ z jednakowym prawdopodobieᑀstwem wytypowane do badaᑀ. Inspektor bᆐdzie miaᐠ
zapewnionၐ moៀliwoᖰၰ udziaᐠu w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bᆐdzie przeprowadzaၰ dodatkowe badania
tych materiaᐠów, które budzၐ wၐtpliwoᖰci co do jakoᖰci, o ile kwestionowane materiaᐠy nie zostanၐ przez Wykonawcᆐ usuniᆐte
lub ulepszone z wᐠasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaᑀ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajၐcy. Pojemniki do pobierania próbek bᆐdၐ dostarczone przez Wykonawcᆐ i
zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcᆐ do badaᑀ wykonywanych przez Inspektora bᆐdၐ odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bᆐdၐ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujၐ
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaၰ moៀna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystၐpieniem do pomiarów lub badaᑀ Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piᖰmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
6.5. Raporty z badaᑀ
Wykonawca bᆐdzie przekazywaၰ Inspektorowi kopie raportów z wynikami badaᑀ jak najszybciej, nie póហniej jednak niៀ w terminie
okreᖰlonym w programie zapewnienia jakoᖰci. Wyniki badaᑀ (kopie) bᆐdၐ przekazywane Inspektorowi na formularzach wedᐠug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jakoᖰci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich
materiaᐠów u ហródᐠa ich wytwarzania, zapewniona mu bᆐdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiaᐠów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcᆐ, bᆐdzie oceniaၰ zgodnoᖰၰ
materiaᐠów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badaᑀ dostarczonych przez Wykonawcᆐ. Inspektor moៀe pobieraၰ próbki
materiaᐠów i prowadziၰ badania niezaleៀnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeៀeli wyniki tych badaᑀ wykaៀၐ, ៀe raporty Wykonawcy sၐ
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleៀnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badaᑀ, albo oprze siᆐ wyᐠၐcznie na wᐠasnych badaniach przy ocenie zgodnoᖰci materiaᐠów i Robót z Dokumentacjၐ Projektowၐ i ST. W
takim przypadku caᐠkowite koszty badaᑀ i pobierania próbek poniesione zostanၐ przez Wykonawcᆐ.
6.7. Atesty jakoᖰci materiaᐠów i urzၐdzeᑀ
Przed wykonaniem badaᑀ jakoᖰci materiaᐠów przez Wykonawcᆐ, Inspektor moៀe dopuᖰciၰ do uៀycia materiaᐠy posiadajၐce atest
producenta stwierdzajၐcy ich peᐠnၐ zgodnoᖰၰ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiaᐠów, dla których atesty sၐ wymagane
przez ST, kaៀda partia dostarczona do Robót bᆐdzie posiadaၰ atest. Produkty przemysᐠowe bᆐdၐ posiadaၰ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badaᑀ. Kopie wyników tych badaᑀ bᆐdၐ dostarczone przez
Wykonawcᆐ Inspektorowi. Materiaᐠy posiadajၐce atesty lub urzၐdzenia - waៀne legitymacje mogၐ byၰ badane w dowolnym czasie.
Jeៀeli zostanie stwierdzona niezgodnoᖰၰ ich wᐠaᖰciwoᖰci z ST to takie materiaᐠy i urzၐdzenia zostanၐ odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.9. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiၐzujၐcym Zamawiajၐcego i Wykonawcᆐ w okresie od przekazania
Wykonawcy Placu Budowy do koᑀca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoᖰၰ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiၐzujၐcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bᆐdၐ dokonywane na bieៀၐco i bᆐdၐ dotyczyၰ
przebiegu Robót, stanu bezpieczeᑀstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kaៀdy zapis w Dzienniku Budowy
bᆐdzie opatrzony datၐ jego wykonania, podpisem osoby, która dokonaᐠa zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
sᐠuៀbowego. Zapisy bᆐdၐ czytelne, dokonane trwaᐠၐ technikၐ, w porzၐdku chronologicznym, bezpoᖰrednio jeden po drugim, bez
przerw. Wszystkie zaᐠၐczone do Dziennika Budowy protokoᐠy i inne dokumenty bᆐdၐ jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datၐ
przez Wykonawcᆐ i Inspektora. Do Dziennika Budowy naleៀy wpisywaၰ w szczególnoᖰci: datᆐ przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
datᆐ przekazania przez Zamawiajၐcego Dokumentacji Projektowej, uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakoᖰci i
harmonogramów Robót, terminy rozpoczᆐcia i zakoᑀczenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Robót, trudnoᖰci i przeszkody
w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kaៀdego opóហnienia, uwagi i polecenia Inspektora, daty zarzၐdzenia wstrzymania Robót
przez Inspektora, z podaniem powodu, zgᐠoszenia i daty odbiorów Robót zanikajၐcych, ulegajၐcych zakryciu, czᆐᖰciowych i koᑀcowych
odbiorów Robót, wyjaᖰnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, dane dotyczၐce sposobu wykonywania bezpieczeᑀstwa i zabezpieczenia
Robót, dane dotyczၐce jakoᖰci materiaᐠów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badaᑀ z podaniem, kto je przeprowadzaᐠ,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzaᐠ, inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaᖰnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bᆐdၐ przedᐠoៀone Inspektorowi do
ustosunkowania siᆐ. Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjᆐcia
lub zajᆐciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania siᆐ.
6.10. Ksiᆐga Obmiaru
Ksiᆐga Obmiaru stanowi dokument pozwalajၐcy na zapisanie iloᖰciowe faktycznego postᆐpu kaៀdego z elementów wykonanych Robót.
Szczegóᐠowe obmiary wykonanych Robót przeprowadza siᆐ w sposób ciၐgᐠy w jednostkach przyjᆐtych w Wycenionym Przedmiarze
Robót i wpisuje do Ksiᆐgi Obmiaru.
6.11. Pozostaᐠe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza siᆐ, oprócz wymienionych wyៀej nastᆐpujၐce dokumenty:
• Dokumenty wchodzၐce w skᐠad budowy
• pozwolenie na realizacjᆐ zadania budowlanego,
• protokoᐠy przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
• instrukcje inៀyniera oraz sprawozdania ze spotkaᑀ i narad na budowie
• protokoᐠy odbioru Robót,
• korespondencjᆐ na budowie,
• szkice i operaty geodezyjne
6.12. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy bᆐdၐ przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiᆐcie któregokolwiek z
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bᆐdၐ
zawsze dostᆐpne dla Inspektora i przedstawiane do wglၐdu na ៀyczenie Zamawiajၐcego.



7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót bᆐdzie okreᖰlaၰ faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacjၐ Projektowၐ i ST, w jednostkach
ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek bᐠၐd lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloᖰciach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiၐzku ukoᑀczenia wszystkich Robót. Bᐠᆐdne dane zostanၐ poprawione wg instrukcji Inspektora na piᖰmie. Obmiar gotowych Robót
bᆐdzie przeprowadzony z czᆐstotliwoᖰciၐ wymaganၐ do celu miesiᆐcznej pᐠatnoᖰci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreᖰlonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcᆐ i Inspektora.
7.2. Zasady okreᖰlania iloᖰci Robót i materiaᐠów
Dᐠugoᖰci i odlegᐠoᖰci pomiᆐdzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bᆐdၐ obmierzone poziomo wzdᐠuៀ linii osiowej. Iloᖰci, które majၐ
byၰ obmierzone wagowo, bᆐdၐ waៀone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy
Wszystkie urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót bᆐdၐ zaakceptowane przez Inspektora. Urzၐdzenia i
sprzᆐt pomiarowy zostanၐ dostarczone przez Wykonawcᆐ. Jeៀeli urzၐdzenia te lub sprzᆐt wymagajၐ badaᑀ atestujၐcych to Wykonawca
bᆐdzie posiadaၰ waៀne ᖰwiadectwa legalizacji. Wszystkie urzၐdzenia pomiarowe bᆐdၐ przez Wykonawcᆐ utrzymywane w dobrym
stanie, w caᐠym okresie trwania Robót.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bᆐdၐ przeprowadzone przed czᆐᖰciowym lub koᑀcowym odbiorem robót a takៀe w przypadku wystᆐpowania dᐠuៀszej przerwy
w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robót. Wszystkie obmiary Robót zanikajၐcych przeprowadza siᆐ w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary Robót podlegajၐcych zakryciu przeprowadza siᆐ przed ich zakryciem. Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bᆐdၐ wykonane w sposób zrozumiaᐠy i jednoznaczny.
8. PRZEJᆀCIE ROBÓT
8.1. Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokóᐠ Odbioru Robót w odniesieniu do:
- odcinka lub czᆐᖰci Robót Staᐠych
- caᐠoᖰci Robót Staᐠych
Przejᆐcie Robót odbᆐdzie siᆐ zgodnie z umowၐ na budowᆐ dla robót budowlanych i instalacyjnych
projektowanych przez Zamawiajၐcego.
8.2. Dokumenty do Odbioru Robót Staᐠych
Do Odbioru Robót Staᐠych Wykonawca jest zobowiၐzany przygotowaၰ nastᆐpujၐce dokumenty:
• Dokumentacjᆐ Powykonawczၐ z naniesionymi zmianami kolorem czerwonym równieៀ w
wersji elektronicznej,
• Specyfikacje Techniczne,
• uwagi i zalecenia Inspektora,
• Dziennik Budowy i Ksiᆐgi Obmiaru,
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badaᑀ zgodnie z ST i PZJ,
• atesty jakoᖰciowe wbudowanych materiaᐠów,
• opiniᆐ technologicznၐ sporzၐdzonၐ na podstawie wszystkich wyników badaᑀ i pomiarów
zaᐠၐczonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
• sprawozdanie techniczne,
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiajၐcego.
Sprawozdanie techniczne bᆐdzie zawieraၰ:
• zakres i lokalizacjᆐ wykonywanych robót,
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajၐcego,
• uwagi dotyczၐce warunków realizacji robót,
• datᆐ rozpoczᆐcia i zakoᑀczenia robót,
• listᆐ podwykonawców.
W przypadku gdy pod wzglᆐdem wyៀej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie bᆐdၐ gotowe do odbioru koᑀcowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcၐ wyznaczy ponowny terminm odbioru Robót Staᐠych. Wszystkie zarzၐdzone przez komisjᆐ
Roboty poprawkowe lub uzupeᐠniajၐce bᆐdၐ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajၐcego.
9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawၐ pᐠatnoᖰci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcᆐ za jednostkᆐ obmiarowၐ ustalonၐ dla danej pozycji
Przedmiaru Robót.Cena jednostkowa pozycji bᆐdzie uwzglᆐdniaၰ wszystkie czynnoᖰci, wymagania i badania skᐠadajၐce siᆐ
na jej wykonanie, okreᖰlone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa bᆐdzie obejmowaၰ:
robociznᆐ bezpoᖰredniၐ, wartoᖰၰ zuៀytych materiaᐠów i urzၐdzeᑀ wraz z kosztami ich zakupu, kosztami gwarancji oraz
serwisu, czᆐᖰci zamiennych i materiaᐠów eksploatacyjnych (z wyjၐtkiem mediów, paliw i energii) w okresie gwarancyjnym wartoᖰၰ pracy
sprzᆐtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzᆐtu na Plac Budowy i z powrotem, montaៀ i demontaៀ na stanowisku
pracy), koszty poᖰrednie, w skᐠad których wchodzၐ: pᐠace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urzၐdzenia i
eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczၐce oznakowania robót, wydatki dotyczၐce BHP,
usᐠugi obce na rzecz budowy, dokumenty i ekspertyzy dotyczၐce wykonanych robót, ubezpieczenia i koszty zarzၐdu przedsiᆐbiorstwa
Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajၐcy ryzyko Wykonawcy z tytuᐠu innych wydatków mogၐcych wystၐpiၰ w czasie realizacji Robót i
w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie naleៀy wliczaၰ podatku
VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcᆐ za danၐ pozycjᆐ w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna.
9.2. Zaplecze Zamawiajၐcego
Zaplecze na czas trwania budowy Wykonawca zapewni sobie we wᐠasnym zakresie i na koszt wᐠasny.
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeᑀ na Roboty
Koszty zawarcia ubezpieczeᑀ wymienionych w umowie ponosi Wykonawca jednostkၐ obmiaru jest
ryczaᐠt. Pᐠatne po przedstawieniu pokwitowania.
9.4. Koszty pozyskania rᆐkojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania rᆐkojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.
Jednostka obmiaru: ryczaᐠt.
Pᐠatne po przedstawieniu pokwitowania.
10. PRZEPISY ZWI၀ZANE
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z póហniejszymi zmianami obowiၐzujၐcymi na dzieᑀ
wykonania Robót.
PN-EN 206-1:2003 – Beton czᆐᖰၰ 1. Wymagania, wᐠaᖰciwoᖰci, produkcja i zgodnoᖰၰ.
PN-EN 20601:2002U - Beton czᆐᖰၰ 1. Wymagania, wᐠaᖰciwoᖰci, produkcja i zgodnoᖰၰ.



PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i ៀelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-88/B-06250 – Beton zwykᐠy.
PN-EN 197-1 – Cement; skᐠad, wymagania i kryteria zgodnoᖰci.
PN-90/B-300101 - Cement portlandzki
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie
PN-B-27618 – Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.
PN-B-27621 – Papa podkᐠadowa asfaltowa na wᐠókninie przeszywanej.
PN-B-10020 Roboty murowe z cegᐠy. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-ៀelbetowe wykonane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12001 Cegᐠa peᐠna wypalana z gliny – zwykᐠa.
PN-B-12004 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegᐠy dziurawki.
PN-B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegᐠy budowlane.
PN-B-30000 Cement prtlandzki.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoᖰci.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykᐠe.
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uៀytku. Skᐠd, wymagania i ocena zgodnoᖰci.
PN-B-30020 Wapno udowlane. Wymagania.
PN-B-32250 Materiaᐠy budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpoៀarowa budynków. Metoda badania odpornoᖰci ogniowej budynków.
PN-B-0285-1:1997 Ochrona przeciwpoៀarowa budynków. Badania odpornoᖰci ogniowej elementów
budynków. Wymaganiaogólne i klasyfikacja.
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjၐ. Klasyfikacja i okreᖰlenie agresywnoᖰci lorozyjnej ᖰrodowisk.
PN-EN-010079 Stal. Wyroby. Terminologia.
PN-EN-010021 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.
PN-EN-010020 Stal. Klasyfikacja.
PN-H-93010 Stal. Ksztaᐠtowniki walcowane na gorၐco.
PN-H-970539 Ochrona przed korozjၐ. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
PN-C-04906 ᖠrodki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania.
PN-C-04911 ᖠrodki ochrony drewna przed dziaᐠaniem ognia. Badaniewᐠaᖰciwoᖰci ogniochronnych.
PN-D-01001 Tarcica. Podziaᐠ. Nazwy i okreᖰlenia.
PN-EN-338 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymaᐠoᖰci.
PN-B-04620 Materiaᐠy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-B-23100 Materiaᐠy do izolacji cieplnej z wᐠókien nieorganicznych. Weᐠna mineralna.
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powᐠok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-B-06250 Beton zwykᐠy.
PN-B-06251 Roboty betonowe i ៀelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uៀytku. Skᐠad, wymagania i ocena zgodnoᖰci
PN-B-32250 Materiaᐠy budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-EN 87 Pᐠytki i pᐠyty ceramiczne ᖰcienne i podᐠogowe. Definicje, klasyfikacja, wᐠaᖰciwoᖰci
i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do pᐠytek. Definicje i terminologia.
PN-EN ISO 10545 Pᐠytki i pᐠyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
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PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoᖰci.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykᐠe.
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.
PN-B-32250 Materiaᐠy budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-B-10121 Okᐠadziny z pᐠytek ᖰciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-B-10122 Roboty okᐠadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-EN 87 Pᐠytki i pᐠyty ceramiczne ᖰcienne i podᐠogowe. Definicje, klasyfikacja, wᐠaᖰciwoᖰci
i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do pᐠytek. Definicje i terminologia.
PN-EN ISO 10545 Pᐠytki i pᐠyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykᐠe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-C-81914 Farby dyspersyjne do malowania wnᆐtrz budynków.
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczၐce wyrobów lakierowych. Terminy
ogólne.
PN-B-91000 Stolarka budowlana . Okna i drzwi .
PN-B-8841-11 Roboty ᖰlusarskie budowlane . Warunki i badania techniczne przy odbiorze.



BO - 01.00 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
BO – 01.01 Roboty rozbiórkowe
1. Wstᆐp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru prac
rozbiórkowych, które zostanၐ wykonane w ramach:
• Projekt przebudowy i rozbudowy istniejၐcych budynków “A” i “B”  Wydziaᐠu Zarzၐdzania i Ekonomiki Usᐠug Uniwersytetu
Szczeciᑀskiego
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5
1.3. Zakres Robót objᆐtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczၐ:
• Demontaៀ okᐠadzin ᖰciennych: tapety
• Demontaៀ posadzek z PCV, wykᐠadzinowych oraz z terakoty
• Skucie tynków
• Demontaៀ parapetów
• Demontaៀ sufitu podwieszanego
• Rozbiórka ᖰcian murowanych
• Demontaៀ stolarki drzwiowej
• Przebicia nowych otworów w ᖰcianach murowanych
• wywozu i utylizacji odpadów (gruzu, elementów wykutych itp.)
Powyៀszy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieၰ i wyceniၰ ewentualne prace pomocnicze,
konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.
1.4. Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sၐ z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z ST BO – 00.00 „Wymagania
ogólne”.
1.5. Wymagania ogólne dotyczၐce robót
Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Materiaᐠy
Nie wystᆐpujၐ.
3. Sprzᆐt
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Wymagania szczegóᐠowe
Wykonawca powinien dysponowaၰ nastᆐpujၐcym sprzᆐtem:
• mᐠotami kujၐcymi,
• odkurzaczem przemysᐠowym,
• wyciၐgiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urzၐdzeniem o podobnym
zastosowaniu,
• samochodami do wywozu odpadów,
• kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,
• rusztowaniami,
• drobnym sprzᆐtem pomocniczym.
4. Transport
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Wymagania szczegóᐠowe
Odpady naleៀy przewoziၰ zabezpieczone tak aby nie wypadaᐠy w trakcie transportu i nie zanieczyszczaᐠyᖰrodowiska. Zalecany jest
transport w szczelnie zamkniᆐtych kontenerach.
5. Wykonanie Robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonania Robót
Na podstawie Dokumentacji Projektowej naleៀy wyznaczyၰ obszar prac oraz oznakowaၰ i zabezpieczyၰ go zgodnie z wymogami
przepisów BHP. Przed przystၐpienie do prac rozbiórkowych naleៀy zabezpieczyၰ elementy nie podlegajၐce demontaៀu. Naleៀy chroniၰ
przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z Dokumentacjၐ Projektowၐ majၐ zostaၰ zachowane. Prace naleៀy prowadziၰ z
zachowaniem wszelkich moៀliwych ᖰrodków ostroៀnoᖰci. Krawᆐdzie rozebranego pokrycia oraz poszycia ᖰcian naleៀy tymczasowo
zabezpieczyၰ przed ewentualnymi uszkodzeniami do momentu docelowego zabudowania. Odpady transportowaၰ na zewnၐtrz budynku
tak aby nie zanieczyszczaᐠy placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady skᐠadowaၰ w kontenerach.
Prace rozbiórkowe naleៀy prowadziၰ ze szczególnym zachowaniem ostroៀnoᖰci oraz duៀym
przywiၐzaniem do detali.
Wywóz i utylizacja odpadów (gruzu, elementów wykutych itp.)
Odpady w kontenerach powinny byၰ gromadzone selektywnie, tak aby moៀliwy byᐠ ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu
obowiၐzujၐcej klasyfikacji odpadów). Przewoហnik powinien posiadaၰ uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. Odpady naleៀy
utylizowaၰ w sposób i w miejscu zgodnymi z wymogami prawa.
6. Kontrola jakoᖰci Robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci Robót
Ogólne zasady kontroli jakoᖰci Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
6.2. Zakres kontroli
Bieៀၐca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich zgodnoᖰၰ z
Dokumentacjၐ Projektowၐ i obowiၐzujၐcymi przepisami. Na ៀၐdanie Inspektora, Wykonawca przedstawi ᖰwiadectwa utylizacji odpadów.
7. Obmiar Robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru
Ogólne zasady obmiaru podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
Iloᖰၰ wykonanych Robót okreᖰla siᆐ na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru sၐ:



• metr kwadratowy [m2] rozebranej posadzki, skucia tynku, itp.
• metr szeᖰcienny [m3] rozebranych elementów ᖰcian, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako
objᆐtoᖰၰ zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów,
• sztuk [szt.] stolarki drzwiowej
8. Przejᆐcie robót
8.1. Ogólne zasady przejᆐcia Robót
Ogólne zasady Przejᆐcia Robót podano w BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
9. Podstawa pᐠatnoᖰci
9.1. Ogólne zasady pᐠatnoᖰci
Ogólne zasady pᐠatnoᖰci podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
9.2. Skᐠadniki ceny
Cena Robót obejmuje:
w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objᆐtych niniejszၐ ST:
• wyznaczenie zakresu prac,
• oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzglᆐdem BHP,
• zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,
• przeprowadzenie demontaៀu,
• rozdrobnienie zdemontowanych elementów,
• oczyszczenie podᐠoៀa po zdemontowanych elementach,
• przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,
• selektywne zᐠoៀenie odpadów w kontenerach. w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: -
zaᐠadunek odpadów,
• zabezpieczenie ᐠadunku,
• przewóz odpadów do miejsca utylizacji,
• utylizacjᆐ odpadów.
10. Przepisy zwiၐzane
Rozporzၐdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeᑀstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U.04.92.880 + zmiana w M.P.05.62.861 stawki opᐠat na 2006r) z póហniejszymi
zmianami Obwieszczenie Ministra ᖠrodowiska z dnia 18.10.2005r. w sprawie stawek opᐠat za usuniᆐcie drzew i krzewów oraz kar za
zanieczyszczanie zieleni na rok 2006 z póហniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz.U.01.62.628) z póហniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony ᖰrodowiska. Obwieszczenie Marszaᐠka Sejmu RP z dnia
4.07.2006r. Jednolity tekst Dz.U.06.129.902 z póហniejszymi zmianami
BO – 01.02 Roboty fundamentowe i konstrukcyjne ៀelbetowe
1.1.3. Zakres robót objᆐtych Specyfikacjၐ Technicznၐ
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczၐ zasad prowadzenia robót fundamentowych i
ៀelbetowych konstrukcyjnych 
- wykonanie deskowaᑀ,
- przygotowanie zbrojenia,
- montaៀ zbrojenia,
- wbudowanie mieszanki betonowej,
- warunki atmosferyczne przy ukᐠadaniu mieszanki betonowej i wiၐzaniu betonu,
- pielᆐgnacja betonu.
1.1.4. Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sၐ zgodne z Dokumentacjၐ Projektowၐ
oraz ST-00
Beton zwykᐠy - beton o gᆐstoᖰci powyៀej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skᐠadników przed zwiၐzaniem betonu.
Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcᆐ zewnᆐtrznego.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu, wody.
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, skᐠadników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzၐcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
W/c – wskaហnik wodno – cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Deskowania – pomocnicze budowle sᐠuៀၐce do formowania elementów betonowych.
wykonywanych na miejscu.
1.1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ wykonania robót, bezpieczeᑀstwo wszelkich czynnoᖰci
na terenie budowy, metody uៀyte przy budowie oraz za ich zgodnoᖰၰ z Dokumentacjၐ Projektowၐ,
oraz ST-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.2. Materiaᐠy
- piasek do zapraw,
- beton zwykᐠy z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1,
- stal zbrojeniowa – wg PN-EN 10080:2005
- roztwór asfaltowy do gruntowania,
- lepik asfaltowy na zimno,
- papa asfaltowa na tekturze izolacyjna,
- drewno okrၐgᐠe na stemple budowlane,
- deski iglaste obrzynane,
- bloczki betonowe,
- zaprawa cementowo-wapienna,
Specyfikacje techniczne ST-03 Roboty fundamentowe i konstrukcyjne ៀelbetonowe
Przebudowa stacji wodociၐgowej w Pakuᐠach - budowa kontenera z urzၐdzeniami do uzdatniania wody w Pakuᐠach 39
- emulsja asfaltowa izolacyjna,
- pᐠyty styropianowe gr. 5cm,
- siatka tkana Rabitza i inne drobne materiaᐠy pomocnicze.
Kruszywo winno speᐠniaၰ wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003.



Woda zarobowa do betonu powinna speᐠniaၰ wymagania PN-EN 1008:2004.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowᆐ powinna posiadaၰ atest hutniczy.
Wykonanie wykopu: wymiar, poziomy, rzᆐdne z projektowanym wyznaczeniem podᐠoៀa trasy oraz
odeskowanie ᖰcian.
Wszystkie stosowane materiaᐠy muszၐ posiadaၰ odpowiednie certyfikaty bezpieczeᑀstwa,
certyfikaty zgodnoᖰci lub deklaracje zgodnoᖰci.
Wyroby indywidualnego stosowania muszၐ byၰ opatrzone oᖰwiadczeniem producenta – dostawcy.
1.3. Sprzᆐt
- spycharka gၐsienicowa,
- koparka gၐsienicowa,
- zagᆐszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h,
- proᖰciarka do prᆐtów,
- noៀyce do prᆐtów,
- giᆐtarka do prᆐtów,
- wyciၐg
Sprzᆐt odpowiadajၐcy pod wzglᆐdem typów i iloᖰci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
1.4. Transport
Samochód samowyᐠadowczy, samochodowa mieszarka transportowa do betonu i inne ᖰrodki
transportu – odpowiadajၐce pod wzglᆐdem typów i iloᖰci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robót akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
1.5. Wykonanie Robót
1.5.1. Wymagania ogólne
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczၐ zasad prowadzenia robót fundamentowych i
konstrukcyjnych ៀelbetowych dla wykonania fundamentów budynku kontenerowego SUW,
fundamentów pod urzၐdzenia w pomieszczeniach w budynku SUW oraz odstojnika wód
popᐠucznych.
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-00.
Przed rozpoczᆐciem robót betonowych Inspektor Nadzoru winien dokonaၰ oceny:
- wykonania wykopu: wymiar, poziomy, rzᆐdne z projektowanym wyznaczeniem podᐠoៀa
trasy oraz odeskowanie fundamentów.

1.5.3. Wymagania szczegóᐠowe wykonania Robót
1.5.3.1. Wykonanie deskowaᑀ
Materiaᐠy stosowane na deskowania nie mogၐ deformowaၰ siᆐ pod wpᐠywem warunków
atmosferycznych, ani na skutek zetkniᆐcia siᆐ z masၐ betonowၐ.
Elementy ulegajၐce zakryciu moៀna deskowaၰ przy uៀyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy naleៀy
wykonaၰ z desek drzew iglastych klasy nie niៀszej niៀ C18. Deski gruboᖰci nie mniejszej niៀ
18mm i szerokoᖰci nie wiᆐkszej niៀ 18cm, powinny byၰ jednostronne strugane i przygotowane do
zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra naleៀy szczeliny
miᆐdzy deskami uszczelniၰ taᖰmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami
uszczelniajၐcymi z tworzyw sztucznych. Naleៀy zwróciၰ szczególnၐ uwagᆐ na uszczelnienie
styków ᖰcian z dnem deskowania.
Szczególnၐ uwagᆐ przy wykonywaniu deskowaᑀ naleៀy zwróciၰ na elementy tworzၐce fakturᆐ
ᖰcian licowych i zapewniajၐce niezmiennoᖰၰ przekroju poprzecznego elementów konstrukcji.
Zaleca siᆐ stosowanie fazowania krawᆐdzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2÷4cm
na stykach dwóch prostokၐtnych do siebie ᖰcian, szczególnie w stykach wklᆐsᐠych. Moៀna takie
fazowania wykonywaၰ równieៀ wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku
naleៀy przeprowadziၰ w razie potrzeb, korektᆐ rozmieszczenia zbrojenia. Zmianᆐ rozmieszczenia
zbrojenia powinien zatwierdziၰ Inៀynier.
Przed przystၐpieniem do betonowania naleៀy usunၐၰ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wióry, wodᆐ, lód , liᖰcie, elektrody, gwoហdzie, drut wiၐzaᐠkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem naleៀy
przyjmowaၰ zgodnie z odpowiednimi normami.
1.5.3.2. Przygotowanie zbrojenia
Prᆐty i walcówki przed ich uៀyciem do zbrojenia konstrukcji naleៀy oczyᖰciၰ z luហnych pᐠatków
rdzy, kurzu i bᐠota. Prᆐty zbrojenia zanieczyszczone tᐠuszczem (smary, oliwa) lub farbၐ olejnၐ
naleៀy opalaၰ np. lampami lutowniczymi, aៀ do caᐠkowitego usuniᆐcia zanieczyszczeᑀ.
Czyszczenie prᆐtów powinno byၰ dokonywane metodami nie powodujၐcymi zmian we
wᐠaᖰciwoᖰciach technicznych stali ani póហniejszej ich korozji.
Stal pokrytၐ rdzၐ oczyszcza siᆐ szczotkami rᆐcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu naleៀy
sprawdziၰ wymiary przekroju poprzecznego prᆐtów. Stal tylko zabᐠoconၐ moៀna zmywaၰ
strumieniem wody. Prᆐty oblodzone odmraៀa siᆐ strumieniem cieplej wody. Stal naraៀonၐ na
choၰby chwilowe dziaᐠanie sᐠonej wody naleៀy zmyၰ wodၐ sᐠodkၐ. Dopuszczalna wielkoᖰၰ
miejscowego wykrzywienia prᆐtów nie powinna przekraczaၰ 4 mm, w przypadku wiᆐkszych
odchyᐠek stal zbrojeniowၐ naleៀy prostowaၰ. Prᆐty ucina siᆐ z dokᐠadnoᖰciၐ do 1m. Ciᆐcie
przeprowadza siᆐ przy pomocy mechanicznych noៀy. Dopuszcza siᆐ równieៀ ciecie palnikiem
acetylenowym.
Haki, odgiᆐcia i rozmieszczenie zbrojenia naleៀy wykonywaၰ wg dokumentacji projektowej z
równoczesnym zachowaniem postanowieᑀ normy PN-B-03264:2002.
Giᆐcie prᆐtów naleៀy wykonaၰ zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ i normၐ PN-B-03264:2002.
Naleៀy zwróciၰ uwagᆐ przy odbiorze haków i odgiᆐၰ na ich zewnᆐtrznၐ stronᆐ. Niedopuszczalne sၐ
tam pᆐkniᆐcia powstaᐠe podczas wyginania.
1.6.3.3. Montaៀ zbrojenia
Zbrojenie naleៀy ukᐠadaၰ po sprawdzeniu i odbiorze deskowaᑀ. Nie naleៀy podwieszaၰ i mocowaၰ
do zbrojenia deskowaᑀ , pomostów transportowych, urzၐdzeᑀ wytwórczych i montaៀowych.

Montaៀ zbrojenia z pojedynczych prᆐtów powinien byၰ dokonywany bezpoᖰrednio w deskowaniu.
Montaៀ zbrojenia bezpoᖰrednio w deskowaniu zaleca siᆐ wykonywaၰ przed ustawieniem



szalowania bocznego. Montaៀ zbrojenia fundamentów wykonaၰ na podbetonie.
Dla zachowania wᐠaᖰciwej otuliny naleៀy ukᐠadane w deskowaniu zbrojenie podpieraၰ
podkᐠadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o gruboᖰci równej gruboᖰci otulenia.
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkᐠadek z prᆐtów stalowych
jest niedopuszczalne. Na wysokoᖰci ᖰcian licowych wykonuje siᆐ konieczne otulenie za pomocၐ
podkᐠadek plastykowych pierᖰcieniowych.
Rodzaj podkᐠadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
Szkielety zbrojenia powinny byၰ, o ile to moៀliwe, prefabrykowane na zewnၐtrz. W szkieletach
tych wᆐzᐠy na przeciᆐciach prᆐtów powinny byၰ poᐠၐczone przez spawanie, zgrzewanie lub
wiၐzanie na podwójny krzyៀ wyៀarzonym drutem wiၐzaᐠkowym:
- przy ᖰrednicy prᆐtów do 12 mm o ᖰrednicy nie mniejszej niៀ 1,0 mm,
- przy ᖰrednicy prᆐtów powyៀej 12 mm o ᖰrednicy nie mniejszej niៀ 1,5 mm.
Ukᐠad zbrojenia konstrukcji musi umoៀliwiၰ jego dokᐠadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
uᐠoៀeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prᆐtów wzglᆐdem siebie i wzglᆐdem deskowania
nie moៀe ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, ᖰrednice i otuliny powinny byၰ zgodne z dokumentacjၐ
projektowၐ i normၐ PN-B-03264:2002.
Ukᐠadanie zbrojenia bezpoᖰrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniၐ wysokoᖰၰ w
trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.
ᐐၐczenie prᆐtów naleៀy wykonywaၰ zgodnie z PN-B-03264:2002. Do zgrzewania i spawania
prᆐtów mogၐ byၰ dopuszczeni tylko spawacze majၐcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyៀowania
prᆐtów naleៀy wiၐzaၰ miᆐkkim drutem lub spawaၰ w iloᖰci min. 30% skrzyៀowaᑀ. Minimalna
odlegᐠoᖰၰ od krzywizny prᆐta do miejsca gdzie moៀna na nim poᐠoៀyၰ spoinᆐ wynosi 10 d.
1.5.3.4. Wbudowanie mieszanki betonowej
Przed przystၐpieniem do ukᐠadania betonu naleៀy sprawdziၰ: poᐠoៀenie zbrojenia, zgodnoᖰၰ
rzᆐdnych z projektem, czystoᖰၰ deskowania oraz obecnoᖰၰ wkᐠadek dystansowych zapewniajၐcych
wymaganၐ wielkoᖰၰ otuliny.
Przygotowanie do ukᐠadania mieszanki betonowej:
1. Przed przystၐpieniem do betonowania powinna byၰ formalnie stwierdzona prawidᐠowoᖰၰ
wykonania wszystkich robót poprzedzajၐcych betonowanie, a w szczególnoᖰci:
- wykonanie deskowania, rusztowaᑀ, usztywnieᑀ, pomostów itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio uᐠoៀonego w miejscu przerwy
roboczej,
- wykonanie wszystkich robót zanikajၐcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych,
- prawidᐠowoᖰၰ rozmieszczenia i niezawodnoᖰၰ zamocowania elementów kotwiၐcych
zbrojenie i deskowanie formujၐce kanaᐠy, przepony oraz innych elementów
ustalajၐcych poᐠoៀenie armatury itd.,
- gotowoᖰၰ sprzᆐtu i urzၐdzeᑀ do betonowania.
2. Deskowanie i zbrojenie powinno byၰ bezpoᖰrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze
ᖰmieci, brudu, pᐠatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czᆐᖰci sᐠupków i
ᖰcian.
3. Powierzchnie okᐠadzin z betonu przylegajၐce do betonu powinny byၰ zwilៀone wodၐ
bezpoᖰrednio przed betonowaniem.
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiaᐠów powinny byၰ
powleczone ᖰrodkiem uniemoៀliwiajၐcym przywarcie betonu do deskowania. Jeៀeli w
warunkach uzasadnionych technicznie stosuje siᆐ deskowanie drewniane jednorazowe, naleៀy
je zmoczyၰ wodၐ.
5. Powierzchnie uprzednio uᐠoៀonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny byၰ przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.
6. Woda pozostaᐠa w zagᐠᆐbieniach betonu powinna byၰ usuniᆐta.
Wymagania ogólne dotyczၐce ukᐠadania mieszanki betonowej:
1. Wysokoᖰၰ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gᆐstoplastycznej nie powinna przekraczaၰ 3 m.

2. Sᐠupy o przekroju co najmniej 40x40 cm, lecz nie wiᆐkszym niៀ 80 x 80 cm, bez krzyៀujၐcego
siᆐ zbrojenia, mogၐ byၰ betonowane od góry z wysokoᖰci nie wiᆐkszej niៀ 5 m. Przy
stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekᐠej betonowanie sᐠupów od góry moៀe
siᆐ odbywaၰ z wysokoᖰci nie przekraczajၐcej 3,5 m.
3. W przypadku ukᐠadania mieszanki betonowej z wiᆐkszych wysokoᖰci od podanych w p. 1 i 2
naleៀy stosowaၰ rynny, fury teleskopowe, rury elastyczne ( rᆐkawy ) itp. Przy koniecznoᖰci
zastosowania urzၐdzeᑀ pochyᐠych naleៀy ich wyloty zaopatrzyၰ w urzၐdzenia (klapy ruchome)
pozwalajၐce na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej uᐠoៀenia bez
rozwarstwienia. Przy ukᐠadaniu mieszanki betonowej z wysokoᖰci wiᆐkszej niៀ 10 m naleៀy
stosowaၰ odcinkowe przewody giᆐtkie zaopatrzone w poᖰrednie i koᑀcowe urzၐdzenie do
redukcji prᆐdkoᖰci spadajၐcej mieszanki.
4. Ukᐠadanie mieszanki betonowej powinno byၰ wykonywane przy zachowaniu nastᆐpujၐcych
warunków ogólnych:
- w czasie betonowania naleៀy stale obserwowaၰ zachowanie siᆐ deskowaᑀ i rusztowaᑀ,
czy nie nastᆐpuje utrata prawidᐠowoᖰci ksztaᐠtu konstrukcji,
- szybkoᖰၰ i wysokoᖰၰ wypeᐠnienia deskowania mieszankၐ betonowၐ powinny byၰ
okreᖰlone wytrzymaᐠoᖰciၐ i sztywnoᖰciၐ deskowania przyjmujၐcego parcie ᖰwieៀo
uᐠoៀonej mieszanki,
- w okresie upalnej, sᐠonecznej pogody uᐠoៀona mieszanka powinna byၰ niezwᐠocznie
zabezpieczona przed nadmiernၐ utratၐ wody,
- w czasie deszczu ukᐠadana i uᐠoៀona mieszanka betonowa powinna byၰ niezwᐠocznie
chroniona przed wodၐ opadowၐ; w przypadku gdy na ᖰwieៀo uᐠoៀonၐ mieszankᆐ
betonowၐ spadᐠa nadmierna iloᖰၰ wody powodujၐca zmianᆐ konsystencji mieszanki,



naleៀy jၐ usunၐၰ,
- w miejscach, w których skomplikowany ksztaᐠt deskowania formy lub gᆐsto uᐠoៀone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zagᆐszczanie mieszanki, naleៀy dodatkowo stosowaၰ
zagᆐszczanie rᆐczne za pomocၐ sztychowania.
5. Przebieg ukᐠadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien byၰ rejestrowany w
dzienniku robót, w którym powinny byၰ podane:
- data rozpoczᆐcia i zakoᑀczenia betonowania caᐠoᖰci i waៀniejszych fragmentów lub
czᆐᖰci budowli,
- wytrzymaᐠoᖰၰ betonu na ᖰciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej,
- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie, a nastᆐpnie wyniki i terminy badaᑀ,
- temperatura zewnᆐtrzna powietrza i inne dane dotyczၐce warunków atmosferycznych.
Zagᆐszczenie betonu:
1. Mieszanka betonowa powinna byၰ zagᆐszczana za pomocၐ urzၐdzeᑀ mechanicznych.
2. Mieszanka betonowa w czasie zagᆐszczania nie powinna ulegaၰ rozsegregowaniu, a iloᖰၰ
powietrza w mieszance betonowej po zagᆐszczeniu nie powinna byၰ wiᆐksza od dopuszczalnej.
3. Rᆐczne zagᆐszczanie moៀe byၰ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji
ciekᐠej i póᐠciekᐠej lub gdy zbrojenie jest zbyt gᆐsto rozstawione i nie pozwala na uៀycie
wibratorów pogrၐៀalnych.
4. Przy stosowaniu wibratorów pogrၐៀalnych odlegᐠoᖰၰ sၐsiednich zagᐠᆐbieᑀ wibratora nie
powinna byၰ wiᆐksza niៀ 1,5-krotny skuteczny promieᑀ dziaᐠania wibratora. Gruboᖰၰ warstwy
zagᆐszczanej mieszanki betonowej nie powinna byၰ wiᆐksza od 1,25 dᐠugoᖰci buᐠawy
wibratora ( roboczej jego czᆐᖰci ). Wibrator w czasie pracy powinien byၰ zagᐠᆐbiony na 5 – 10
cm w dolnၐ warstwᆐ poprzednio uᐠoៀonej mieszanki.
5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych pᐠaszczyzny ich dziaᐠania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodziၰ na siebie na odlegᐠoᖰၰ 10 – 20 cm. Gruboᖰၰ zagᆐszczonej
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczaၰ w konstrukcjach zbrojonych
pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie – 12 cm.
6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrၐៀalnych, prᆐdkoᖰၰ posuwu
wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny promieᑀ dziaᐠania obydwu typów wibratorów
powinny byၰ ustalone doᖰwiadczalnie dla kaៀdego rodzaju mieszanki betonowej.
7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny byၰ ustalone doᖰwiadczalnie w zaleៀnoᖰci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odlegᐠoᖰci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki
betonowej itp.

8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o prᆐty zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
9. Wibratory powinny byၰ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowaᑀ, przy czym
a) wibratory wgᐠᆐbne naleៀy stosowaၰ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej
i gᆐstoplastycznej ; wibratory wgᐠᆐbne o duៀej mocy (powyៀej 1,47 kW) naleៀy stosowaၰ do
konstrukcji betonowych i konstrukcji ៀelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m ; wibratory wgᐠᆐbne maᐠej mocy (poniៀej
1,47 kW) naleៀy stosowaၰ do konstrukcji betonowych oraz ៀelbetowych o normalnym
zbrojeniu i o wymiarach 0,2 – 0,8 m,
b) wibratory powierzchniowe naleៀy stosowaၰ do konstrukcji betonowych lub ៀelbetowych
o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz
do wibrowania podᐠoៀy, stropów, pᐠyt itp. ; pᐠaszczyzny dziaᐠania wibratorów
powierzchniowych na sၐsiednich stanowiskach powinny zachodziၰ na siebie na odlegᐠoᖰၰ
okoᐠo 20 cm ; gruboᖰၰ warstwy betonu zagᆐszczonego wibratorami powierzchniowymi nie
powinna byၰ wiᆐksza niៀ :
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie,
c) wibratory prᆐtowe naleៀy stosowaၰ do konstrukcji ៀelbetowych o bardzo gᆐstym
zbrojeniu, nie pozwalajၐcym na uៀycie wibratorów wgᐠᆐbnych.
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa zwiၐzaᐠa na tyle,
ៀe nie ulega uplastycznieniu pod wpᐠywem dziaᐠania wibratora, jest moៀliwe dopiero po
osiၐgniᆐciu przez beton wytrzymaᐠoᖰci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu
powierzchni stwardniaᐠego betonu.
11. Zagᆐszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzၐdzeniami próៀniowymi powinno
byၰ prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzၐdzenia i konstrukcji, ze
zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie :
- dostatecznej sztywnoᖰci pᐠyt deskowania umoៀliwiajၐcych odciၐganie nadmiaru wody
z mieszanki betonowej,
- ᐠatwoᖰci montaៀu i rozbiórki deskowania,
- duៀej szczelnoᖰci komór podciᖰnieniowych przylegajၐcych do pᐠyt deskowania
odciၐgajၐcych wodᆐ,
- ᐠatwoᖰci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciᖰnieniowych,
- moៀliwoᖰci niwelowania odchyᐠek wymiarowych wynikajၐcych z niedokᐠadnoᖰci
poᐠoៀenia elementów i montaៀu zbrojenia.
12. Rᆐczne zagᆐszczanie mieszanki betonowej naleៀy wykonywaၰ za pomocၐ sztychowania kaៀdej
uᐠoៀonej warstwy prᆐtami stalowymi w taki sposób, aby koᑀce prᆐtów wchodziᐠy na gᐠᆐbokoᖰၰ
5÷10cm w warstwᆐ poprzednio uᐠoៀonၐ, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
mᐠotkiem drewnianym.
Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu naleៀy sytuowaၰ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Uksztaᐠtowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byၰ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach moៀna siᆐ kierowaၰ zasadၐ, ៀe powinna ona byၰ prostopadᐠa w kierunku naprᆐៀeᑀ
gᐠównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byၰ starannie



przygotowania do poᐠၐczenia betonu stwardniaᐠego ze ᖰwieៀym przez :
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniaᐠego, luហnych okruchów betonu oraz warstwy
pozostaᐠego szkliwa cementowego,
- obfite zwilៀenie wodၐ i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zbliៀonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teៀ narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.
Powyៀsze zabiegi naleៀy wykonaၰ bezpoᖰrednio przed rozpoczᆐciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukᐠadaniu betonu zagᆐszczonego przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno siᆐ odbywaၰ póហniej niៀ w ciၐgu 3 godzin lub po caᐠkowitym
stwardnieniu betonu. Jeៀeli temperatura powietrza jest wyៀsza niៀ 20ᗰC to czas trwania przerwy nie
powinien przekraczaၰ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleៀy unikaၰ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio uᐠoៀonego betonu.

1.5.3.5. Warunki atmosferyczne przy ukᐠadaniu mieszanki betonowej i wiၐzaniu
betonu
Temperatura otoczenia
Betonowanie naleៀy wykonywaၰ wyᐠၐcznie w temperaturach nie niៀszych niៀ +5ᗰC, zachowujၐc
warunki umoៀliwiajၐce uzyskanie przez beton wytrzymaᐠoᖰci co najmniej 15MPa przed pierwszym
zamarzniᆐciem.
W wyjၐtkowych przypadkach dopuszcza siᆐ betonowanie w temperaturze do 5ᗰC, jednak wymaga
to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy.
Jednoczeᖰnie naleៀy zapewniၰ mieszankᆐ betonowၐ o temperaturze +20ᗰC, w chwili ukᐠadania i
zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratၐ ciepᐠa w czasie co najmniej 7 dni lub
uzyskania przez beton wytrzymaᐠoᖰci co najmniej 15MPa.
Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystၐpieniem do betonowania naleៀy przygotowaၰ sposób postᆐpowania na wypadek
wystၐpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloᖰci osᐠon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni ᖰwieៀego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia uᐠoៀony beton powinien byၰ chroniony przed zamarzniᆐciem
przez okres pozwalajၐcy na uzyskanie wytrzymaᐠoᖰci co najmniej 15MPa. Uzyskanie
wytrzymaᐠoᖰci 15MPa powinno byၰ zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniៀej 0ᗰC w okresie twardnienia betonu naleៀy
wczeᖰniej podjၐၰ dziaᐠania organizacyjne pozwalajၐce na odpowiednie osᐠoniᆐcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.
1.5.3.6 Pielᆐgnacja betonu
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byၰ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moៀe nastၐpiၰ po osiၐgniᆐciu przez beton wytrzymaᐠoᖰci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normၐ PN-63/B-06251) lub
wytrzymaᐠoᖰci manipulacyjnej dla prefabrykatów.
1. Warunki dojrzewania ᖰwieៀo uᐠoៀonego betonu i jego pielᆐgnacja w poczၐtkowym okresie
twardnienia powinny :
- zapewniၰ utrzymanie okreᖰlonych warunków cieplno – wilgotnoᖰciowych niezbᆐdnych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymaᐠoᖰci betonu,
- uniemoៀliwiaၰ powstawanie rys skurczowych w betonie,
- chroniၰ twardniejၐcy beton przed uderzeniami, wstrzၐsami i innymi wpᐠywami
pogarszajၐcymi jego jakoᖰၰ w konstrukcji.
2. W okresie pielᆐgnacji betonu naleៀy:
a) chroniၰ odsᐠoniᆐte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziaᐠaniem warunków
atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni sᐠonecznych (w okresie zimowym –
mrozu) przez ich osᐠanianie i zwilៀanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych
warunków klimatycznych,
b) utrzymywaၰ uᐠoៀony beton w staᐠej wilgotnoᖰci przez co najmniej:
- 7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich,
- 14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych,
c) polewaၰ wodၐ beton normalnie twardniejၐcy, rozpoczynajၐc polewanie po 24 godz. od
chwili jego uᐠoៀenia
- przy temperaturze +15°C i wyៀej beton naleៀy polewaၰ w ciၐgu pierwszych 3 dni
co 3 godz. w dzieᑀ i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastᆐpne dni co najmniej 3
razy na dobᆐ,
- przy temperaturze poniៀej +5°C betonu nie naleៀy polewaၰ,
d) nawilៀaၰ beton bezpoᖰrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania
betonów w okresie kilku godzin po zakoᑀczeniu naparzania powinna mieၰ odpowiedniၐ
temperaturᆐ, dostosowanၐ do temperatury elementu.
3. Duៀe masywy betonowe powinny byၰ polewane wodၐ wedᐠug specjalnych instrukcji.
4. Duៀe, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogၐ byၰ powlekane
ᖰrodkami bᐠonotwórczymi zabezpieczajၐcymi przed parowaniem wody. ᖠrodki te nanoszone na
powierzchniᆐ ᖰwieៀego betonu powinny odpowiadaၰ nastᆐpujၐcym wymaganiom :

- utworzenie siᆐ szczelnej powᐠoki powinno nastၐpiၰ nie póហniej niៀ w 24 godz. od chwili
posmarowania nimi betonu,
- utworzona powᐠoka powinna byၰ elastyczna i mieၰ dobrၐ przyczepnoᖰၰ do betonu ᖰwieៀego
i stwardniaᐠego oraz nie ulegaၰ zmyciu pod wpᐠywem deszczu,
- ᖰrodek bᐠonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikaၰ gᐠᆐbiej w ᖰwieៀy beton niៀ na
1 mm i nie powinien wywoᐠywaၰ korozji betonu oraz stali.
5. ᖠwieៀo uᐠoៀony beton stykajၐcy siᆐ z wodami gruntowymi, a szczególnie pᐠynၐcymi, powinien
byၰ chroniony przed ich ujemnym wpᐠywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie
warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorzᆐdny sposób przez co najmniej 4 dni od



chwili wykonania betonu.
1.6. Kontrola jakoᖰci robót
1.6.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-00.
1.6.2. Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru
Przedmiotem kontroli jakoᖰciowej bᆐdzie zgodnoᖰၰ wykonywanych robót i uៀytych materiaᐠów z
Dokumentacjၐ Projektowၐ , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6.3. Zakres kontroli i badaᑀ
1.6.3.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystၐpieniem do betonowania musi byၰ dokonana przez Inspektora
Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiadaၰ wymaganiom zawartym w niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na :
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowaᑀ uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
- sprawdzeniu statecznoᖰci deskowania,
- sprawdzeniu szczelnoᖰci deskowania,
- sprawdzeniu czystoᖰci deskowania,
- sprawdzeniu powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu pokrycia deskowania ᖰrodkiem antyadhezyjnym,
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym poᐠoៀenia górnego poziomu betonowania.
1.6.3.2. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystၐpieniem do betonowania musi byၰ dokonana przez Inspektora
Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
1.6.3.3. Skᐠadniki mieszanki betonowej
Na Wykonawcy spoczywa obowiၐzek zapewnienia wykonania badaᑀ laboratoryjnych
przewidzianych normၐ PN-EN 206-1:2003 i niniejszၐ SST oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badaᑀ dotyczၐcych jakoᖰci stosowanych
materiaᐠów.
Wykonawca musi posiadaၰ wᐠasne laboratorium lub teៀ za zgodၐ Inspektora Nadzoru, zleci nadzór
laboratoryjny niezaleៀnemu laboratorium. Wykonawca powinien umoៀliwiၰ udziaᐠ w badaniach
Inspektorowi Nadzoru .
Kontrola jakoᖰci skᐠadników betonu
1. Cement:
a) dla kaៀdej partii cementu naleៀy przeprowadzaၰ badania czasu wiၐzania, staᐠoᖰci objᆐtoᖰci i
wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie,

b) cement nie musi byၰ badany, z wyjၐtkiem cech podanych w p. a, jeៀeli jest przechowywany
zgodnie z wymaganiami norm paᑀstwowych, a jego jakoᖰၰ zostaᐠa potwierdzona przy dostawie
przez cementowniᆐ.
W pozostaᐠych przypadkach sၐ wymagane badania kontrolne cementu przed uៀyciem go do
wykonania betonu przez sprawdzenie zgodnoᖰci cech fizycznych i wytrzymaᐠoᖰciowych z
wymaganiami odpowiednich norm.
Sprawdzenie jakoᖰci cementu moៀe byၰ przeprowadzone przez badanie wytrzymaᐠoᖰci betonu
wykonanego z tego cementu.
2. Kruszywo:
a) dla kaៀdej dostarczonej partii powinna byၰ przeprowadzona kontrola w zakresie badaᑀ
niepeᐠnych obejmujၐca oznaczenia:
- skᐠadu ziarnowego,
- ksztaᐠtu ziaren,
- zawartoᖰci pyᐠów mineralnych,
- zawartoᖰci zanieczyszczeᑀ obcych,
b) w przypadku gdy badania wykaៀၐ niezgodnoᖰၰ wᐠaᖰciwoᖰci danego kruszywa z wymaganiami
norm, uៀycie takiego kruszywa do produkcji betonu moៀe nastၐpiၰ tylko ᐠၐcznie z innym
kruszywem i pod warunkiem, ៀe mieszanina tych kruszyw speᐠnia wymagania okreᖰlone w
normach na kruszywo stosowane do betonów,
c) bieៀၐce badanie kruszywa (np. okreᖰlenie aktualnej wilgotnoᖰci, zawartoᖰci kruszywa
drobnego lub grubego) naleៀy przeprowadzaၰ w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego
skᐠadu betonu.
3. Badanie wody do celów budowlanych naleៀy przeprowadzaၰ zgodnie z wymaganiami norm
paᑀstwowych. Nie naleៀy badaၰ wody wodociၐgowej.
4. Domieszki:
a) kaៀda partia domieszek lub dodatków powinna mieၰ zaᖰwiadczenie o jakoᖰci wystawione przez
producenta,
b) domieszki do betonu naleៀy sprawdziၰ przed uៀyciem na zgodnoᖰၰ z odpowiednimi normami,
a ponadto barwᆐ, stan skupienia (pᐠyn, proszek, pasta), termin waៀnoᖰci.
1.6.3.4. Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowiၐzek zapewnienia wykonania badaᑀ laboratoryjnych
przewidzianych normၐ PN-EN 206-1:2003 i niniejszၐ SST oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badaᑀ dotyczၐcych jakoᖰci betonu i
stosowanych materiaᐠów.
Wykonawca musi posiadaၰ wᐠasne laboratorium lub teៀ za zgodၐ Inៀyniera, zleci nadzór
laboratoryjny niezaleៀnemu laboratorium. Wykonawca powinien umoៀliwiၰ udziaᐠ w badaniach
Inspektorowi Nadzoru.
Mieszanka betonowa powinna mieၰ wᐠaᖰciwoᖰci zgodne postanowieniami norm paᑀstwowych oraz
niniejszej SST.
Kontrola jakoᖰci mieszanki betonowej



1. Konsystencja i urabialnoᖰၰ mieszanki betonowej powinna byၰ sprawdzana z czᆐstotliwoᖰciၐ,
nie mniejszၐ niៀ 2 razy na kaៀdၐ zmianᆐ roboczၐ. Konsystencji mieszanki betonowej moៀna
nie sprawdzaၰ bezpoᖰrednio po jej zagᆐszczeniu, gdy wyrób lub element betonowy lub
ៀelbetowy jest rozformowany.
2. Róៀnica pomiᆐdzy przyjᆐtၐ konsystencjၐ mieszanki a konsystencjၐ kontrolowanၐ w chwili
ukᐠadania mieszanki nie powinna byၰ wiᆐksza niៀ :
± 1 cm wg stoៀka opadowego – dla konsystencji plastycznej,
± 2 cm wg stoៀka opadowego – dla konsystencji póᐠciekᐠej i ciekᐠej,
± 20% ustalonej wartoᖰci wskaហnika Ve-Be – dla konsystencji gᆐstoplastycznej i wilgotnej.
3. Urabialnoᖰၰ powinna byၰ sprawdzana doᖰwiadczalnie przez próbᆐ formowania w
rzeczywistych lub zbliៀonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidᐠowo
dobranej urabialnoᖰci powinno siᆐ uzyskaၰ zagᆐszczonၐ mieszankᆐ betonowၐ o wymaganej
szczelnoᖰci. Miarၐ tej szczelnoᖰci jest porowatoᖰၰ zagᆐszczonej mieszanki.
1.6.3.5. Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny byၰ zgodne z niniejszၐ SST.
Kontrola procesu wykonywania betonu

1. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno byၰ kontrolowane na bieៀၐco.
2. W przypadkach gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna
byၰ prowadzona kontrola przebiegu tych procesów.
Kontroli powinny podlegaၰ parametry, od których zaleៀy jakoᖰၰ betonu, a szczególnie
- temperatura betonu dojrzewajၐcego w warunkach innych niៀ naturalne lub w warunkach
obniៀonej temperatury,
- ciᖰnienie – w przypadku prasowania mieszanki betonowej,
- podciᖰnienie – przy odwadnianiu próៀniowym,
- inne wielkoᖰci, których kontrolowanie przewidujၐ, wymagania technologiczne.
1.6.3.6. Pielᆐgnacja betonu
Warunki pielᆐgnacji betonu powinny byၰ zgodne z normၐ PN-EN 12390-2:2001 oraz niniejszၐ
SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyៀej przytoczona norma.
1.6.3.7. Beton
Na Wykonawcy spoczywa obowiၐzek zapewnienia wykonania badaᑀ laboratoryjnych
przewidzianych normၐ PN-EN 206-1:2003 i niniejszၐ SST oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badaᑀ dotyczၐcych jakoᖰci betonu i
stosowanych materiaᐠów.
Wykonawca musi posiadaၰ wᐠasne laboratorium lub teៀ za zgodၐ Inspektora Nadzoru, zleci nadzór
laboratoryjny niezaleៀnemu laboratorium. Wykonawca powinien umoៀliwiၰ udziaᐠ w badaniach
Inspektorowi Nadzoru.
Beton powinien mieၰ wᐠaᖰciwoᖰci zgodne postanowieniami normy PN-EN 206-1:2003 oraz
niniejszej SST.
1.6.3.8. Kontrola wykoᑀczenia powierzchni betonu
Wykoᑀczenie powierzchni betonu powinny byၰ zgodne z dokumentacja projektowၐ,
postanowieniami normy PN-EN 206-1:2003 oraz niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyៀej przytoczona norma.
3.6.3.9. Kontrola sprzᆐtu
Sprzᆐt powinien byၰ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na :
- kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,
- sprawdzeniu urzၐdzeᑀ do waៀenia i mieszania,
- sprawdzeniu betoniarki,
- sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu urzၐdzeᑀ do pielᆐgnacji i obróbki betonu.
Wszystkie roboty ujᆐte w niniejszej SST podlegajၐ odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów
robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
1.7. Obmiar robót
1.7.1 Wymagania ogólne
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-00.
1.7.2 Jednostka obmiaru
Jednostkၐ obmiarowၐ robót jest:
- dla betonu – 1 m3 betonu z dokᐠadnoᖰciၐ do 0,1. Pᐠaci siᆐ za wykonanၐ i faktycznie
wbudowana iloᖰၰ betonu
- dla zbrojenia i konstrukcji – 1 kg (lub 1 tona) z dokᐠadnoᖰciၐ do 1,0 (lub odpowiednio
0,1t). Do obliczenia naleៀnoᖰci przyjmuje siᆐ iloᖰၰ okreᖰlonego w Dokumentacji

Projektowej i zamontowanego zbrojenia, tj. ᐠၐcznၐ dᐠugoᖰၰ prᆐtów poszczególnych ᖰrednic
pomnoៀonၐ odpowiednio przez ciᆐៀar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza siᆐ stali uៀytej na
zakᐠady przy ᐠၐczeniu prᆐtów, przekᐠadek montaៀowych ani drutu wiၐzaᐠkowego. Dla
konstrukcji bierze siᆐ ciᆐៀar wynikajၐcy z Dokumentacji Projektowej bez spawów.
Nie uwzglᆐdnia siᆐ zwiᆐkszonej iloᖰci materiaᐠu w wyniku stosowania przez Wykonawcᆐ
profili i prᆐtów o ᖰrednicach wiᆐkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.
- dla bloczków betonowych 1 m3 wykonanych fundamentów z dokᐠadnoᖰciၐ do 0,1
1.8. Odbiór robót
1.8.1 Wymagania ogólne
Ogólne zasady podano w rozdziale ST-00.
1.8.2 Warunki szczegóᐠowe odbioru robót konstrukcyjno-budowlanych
W trakcie odbioru naleៀy:
- sprawdziၰ zgodnoᖰၰ wymagaᑀ projektowych, przy uwzglᆐdnieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajၐcym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych



dokumentów dotyczၐcych jakoᖰci materiaᐠów i wyrobów uៀytych do robót , wyników
pomiarów i badaᑀ,
- sprawdziၰ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
- sprawdziၰ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczၐcych robót,
- dokonaၰ szczegóᐠowych oglᆐdzin robót.
W przypadku stwierdzenia odchyleᑀ Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.
1.9. Podstawa pᐠatnoᖰci
1.9.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczၐce pᐠatnoᖰci podano w rozdziale ST-00.
1.9.2. Pᐠatnoᖰci
Podstawᆐ pᐠatnoᖰci stanowi cena za 1m3 konstrukcji betonowej lub ៀelbetowej zgodnie z
dokumentacjၐ projektowၐ, obmiarem w terenie i ocenၐ jakoᖰci wykonania robót na podstawie
wyników pomiarów i badaᑀ laboratoryjnych.
Cena jednostkowa obejmuje :
- dostarczenie i skᐠadowanie niezbᆐdnych czynników produkcji,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oczyszczenia podᐠoៀa,
- wykonanie deskowania z rusztowaniem,
- pokrycie deskowaᑀ ᖰrodkiem antyadhezyjnym,
- oczyszczenie i wyposaៀenie zbrojenia,
- przyciᆐcie , wygiᆐcie i ᐠၐczenie zbrojenia,
- montaៀ zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjၐ i zapewnieniem odpowiednich
otulin,
- oczyszczenie deskowaᑀ bezpoᖰrednio przed uᐠoៀeniem mieszanki betonowej,
- uᐠoៀenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów,
zabetonowaniem zakotwieᑀ i marek, zagᆐszczeniem i wyrównaniem powierzchni,
- pielᆐgnacjᆐ betonu,
- rozbiórkᆐ deskowania i rusztowaᑀ,
- usuniᆐcie niedoskonaᐠoᖰci powierzchni,
- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usuniecie ich poza teren robót,
- wykonanie i dokumentacjᆐ niezbᆐdnych badaᑀ laboratoryjnych i pomiarów
wymaganych Specyfikacjၐ lub zleconych przez Inspektora Nadzoru.
Cena zawiera równieៀ zapas na odpady i ubytki materiaᐠowe.

3.1. Wstᆐp
BO – 01.03 Konstrukcje murowe
1. Wstᆐp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru prac konstrukcji murowych, ᖰcian
osᐠonowych szkieletowych, które zostanၐ wykonane w ramach:
• Projekt przebudowy i rozbudowy istniejၐcych budynków “A” i “B”  Wydziaᐠu Zarzၐdzania i Ekonomiki Usᐠug Uniwersytetu
Szczeciᑀskiego
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.6
1.3. Zakres Robót objᆐtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczၐ:
• Wykonania ᖰcianek dziaᐠowych
• Zamurowanie otworów drzwiowych
• Montaៀ nadproៀy stalowych
• Prace zwiၐzane (ustawienie rusztowaᑀ, sprawdzenie geometrii ᖰcian)
Powyៀszy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieၰ i wyceniၰ ewentualne prace pomocnicze,
konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.
1.4. Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sၐ z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
Cement – miaᐠki, mineralny materiaᐠ nieorganiczny, tworzၐcy po dodaniu wᐠaᖰciwej iloᖰci wody zaczyn
cementowy
Kruszywo – obojᆐtny materiaᐠ ziarnisty lub granulowany
Nadproៀe – belka przenoszၐca obciၐៀenie nad otworem
Wiၐzanie – ukᐠad elementów jednostkowych w robotach murowych
Zaprawa – mieszanka drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna, wzglᆐdnie poᐠၐczenie obu tych skᐠadników
1.5. Wymagania ogólne dotyczၐce Robót
Ogólne wymagania dotyczၐce Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi
nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiaᐠów, urzၐdzeᑀ i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot
okreᖰlonych umowၐ. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ technicznၐ,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaᐠy
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane materiaᐠom podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
2.2. Wymagania szczegóᐠowe
Cegᐠa peᐠna
Naleៀy stosowaၰ cegᐠᆐ ceramicznၐ, peᐠnၐ, klasy min.15Mpa, o nasiၐkliwoᖰci wagowej nie wiᆐkszej niៀ
22%.
Zaprawa murarska
Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, cementowo – wapiennej dla ᖰcian wszystkich gruboᖰci marki 10MPa. Zaprawa
powinna odpowiadaၰ wymogom normy PN-B-14503. Do przygotowania zaprawy zastosowaၰ cement portlandzki marki 250 ; wapno



gaszone lub hydratyzowane ; a jako kruszywa uៀyၰ piasku naturalnego. Do osadzenie ewentualnych nadproៀy w istniejၐcych ᖰciankach
stosowaၰ zaprawᆐ cementowၐ, zgodnၐ z normၐ PN-B-14504.
Nadproៀa stalowe
Stosowaၰ nadproៀa ze stali St3SX przekrojach zgodnych z projektem konstrukcji.
2.3. Skᐠadowanie materiaᐠów
Cegᐠy, pustaki skᐠadowaၰ w miejscu wyrównanym i utwardzonym. W okresie jesienno-zimowym zabezpieczyၰ przed opadami. Ukᐠadaၰ
w maᐠe pryzmy posegregowane pod wzglᆐdem gatunku i klasy. Cement i wapno w workach skᐠadowaၰ w pomieszczeniach suchych z
drewnianၐ impregnowanၐ podᐠogၐ, wilgotnoᖰၰ pomieszczenia nie powinna przekraczaၰ 30%. Pomieszczenie naleៀy systematycznie
wietrzyၰ. Worki ukᐠadaၰ na pomostach drewnianych do 10 warstw.
2.4. Deklaracje zgodnoᖰci
Do kaៀdej partii materiaᐠu powinno byၰ wystawione przez producenta zaᖰwiadczenie o jakoᖰci wyrobu. Zaᖰwiadczenie to powinno
zawieraၰ charakterystykᆐ materiaᐠu, zastosowane skᐠadniki, wyniki badaᑀ kontrolnych wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie oraz typy próbek
stosowanych do badaᑀ, okres w którym wyprodukowanၐ dana partiᆐ materiaᐠu.
3. Sprzᆐt
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane sprzᆐtowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
3.2. Wymagania szczegóᐠowe
Wykonawca powinien dysponowaၰ nastᆐpujၐcych sprzᆐtem:
ᖰrodkami transportu do przewozu materiaᐠów, betoniarkami do przygotowania zapraw, bruzdownice, ៀuraw, wyciၐg budowlany lub windᆐ
transportu pionowego, rusztowanie drobny sprzᆐtem pomocniczym.
4. Transport
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”.
4.2. Wymagania szczegóᐠowe
Materiaᐠy moៀna przewoziၰ dowolnymi ᖰrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Naleៀy zabezpieczyၰ przewoៀone
materiaᐠy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaᐠy do przygotowania zapraw chroniၰ przed wilgociၐ.
5. Wykonanie Robót
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”.
5.2. Zakres wykonania Robót
Warunki przystၐpienia do robót murowych ogólne zasady wykonania murów:
• mury naleៀy wykonywaၰ z zachowaniem prawidᐠowego wiၐzania i gruboᖰci spoin
• w pierwszej kolejnoᖰci naleៀy wykonywaၰ ᖰciany noᖰne i sᐠupy
• w miejscach poᐠၐczeᑀ murów wykonywanych niejednoczeᖰnie stosowaၰ strzᆐpia
• stosowanie kilku rodzajów cegᐠy lub pustaka jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania
zasady ៀe kaៀda ᖰciana powinna byၰ wykonana z jednorodnego materiaᐠu
• mury o gruboᖰci mniejszej niៀ 1 cegᐠa moៀna wykonywaၰ przy temperaturze powyៀej 0°C
• wykonywanie murów grubszych przy temperaturach poniៀej 0°C dopuszcza siᆐ pod warunkiem
zastosowania ᖰrodków umoៀliwiajၐcych wiၐzanie
Osadzenie nadproៀy stalowych w istniejၐcych ᖰcianach
Przed przystၐpieniem do robót rozbiórkowych naleៀy pamiᆐtaၰ o podstemplowaniu stropów. Nadproៀa stalowe osadzaၰ w bruzdach
nad planowanymi otworami. Nadproៀa naleៀy osadziၰ najpierw z jednej a potem drugiej strony ᖰciany wedᐠug procedury: wykuၰ bruzdᆐ
zachowujၐc potrzebne oparcie belki poza otworem, osadziၰ belkᆐ na poduszkach betonowych, wypeᐠniၰ powstaᐠe szczeliny betonem,
podobnၐ operacjᆐ powtórzyၰ z drugiej strony ᖰciany. Po zamontowaniu belek naleៀy je ze sobၐ skrᆐciၰ ᖰrubami. Otwory na gotowo
wykuwaၰ pod zamontowanymi nadproៀami. Stalowe nadproៀa winny zostaၰ osiatkowane, wyszpaᐠdowane lub obetonowane.
6. Kontrola jakoᖰci Robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci Robót
Ogólne zasady kontroli jakoᖰci Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”.
6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robót polegajၐ na sprawdzaniu przez Inspektora na bieៀၐco, w miarᆐ postᆐpu Robót, jakoᖰci
uៀywanych przez Wykonawcᆐ materiaᐠów i zgodnoᖰci wykonywanych Robót z Dokumentacjၐ Projektowၐ i wymaganiami ST w
szczególnoᖰci obejmujၐ: badanie dostaw materiaᐠów, kontrolᆐ prawidᐠowoᖰci wykonania Robót (geometrii i technologii), Bieៀၐca
kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnoᖰci dostarczonych
przez Wykonawcᆐ dokumentów dotyczၐcych stosowanych materiaᐠów z wymogami prawa.
7. Obmiar Robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru
Ogólne zasady obmiaru podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. Iloᖰၰ wykonanych Robót okreᖰla siᆐ na podstawie
Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkၐ obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] ᖰciany murowane
metr [m] dla nadproៀy stalowych
8. Przejᆐcie robót
8.1. Ogólne zasady przejᆐcia Robót
Ogólne zasady Przejᆐcia Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
9. Podstawa pᐠatnoᖰci
9.1. Ogólne zasady pᐠatnoᖰci
Ogólne zasady pᐠatnoᖰci podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
9.2. Skᐠadniki ceny
Cena Robót obejmuje:
• dostawᆐ materiaᐠów,
• wytyczenie ᖰcianek,
• przygotowanie zaprawy
• murowanie ᖰcianek
• osadzenie nadproៀy stalowych
• osiatkowanie nadproៀy
• wyszpaᐠdowanie nadproៀy
• ustawienie i rozebranie rusztowaᑀ
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaᐠów



• obsᐠugᆐ sprzᆐtu niezbᆐdnego do prowadzenia prac
• badania na budowie i laboratoryjne.
10. Przepisy zwiၐzane
PN-B-10020 Roboty murowe z cegᐠy. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-ៀelbetowe wykonane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12001 Cegᐠa peᐠna wypalana z gliny – zwykᐠa.
PN-B-12004 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegᐠy dziurawki.
PN-B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegᐠy budowlane.
PN-B-30000 Cement prtlandzki.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoᖰci.
Projekt remontu pomieszczeᑀ trzeciej kondygnacji w gmachu Urzᆐdu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1
Szczecin kwiecieᑀ 2007 21
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykᐠe.
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uៀytku. Skᐠd, wymagania i ocena zgodnoᖰci.
PN-B-30020 Wapno udowlane. Wymagania.
PN-B-32250 Materiaᐠy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

BO – 01.04 Podᐠoៀa i posadzki
1. Wstᆐp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru podᐠoៀy
i posadzek, które zostanၐ wykonane w ramach:
• Projekt przebudowy i rozbudowy istniejၐcych budynków “A” i “B”  Wydziaᐠu Zarzၐdzania i Ekonomiki Usᐠug Uniwersytetu
Szczeciᑀskiego
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5
1.3. Zakres Robót objᆐtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczၐ:
• Wylanie pochylni
• wykonania posadzek z terakoty,
• wykonania posadzek z wykᐠadzin PCV
• wklejenie taᖰm naroៀnych systemowych
Powyៀszy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieၰ i wyceniၰ
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.
1.4. Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sၐ z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Wymagania ogólne dotyczၐce robót
Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi
nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiaᐠów, urzၐdzeᑀ i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot
okreᖰlonych umowၐ. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ technicznၐ,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaᐠy
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane materiaᐠom podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
2.2. Wymagania szczegóᐠowe
Terakota
Naleៀy stosowaၰ terakotᆐ piၐtej klasy twardoᖰci o przeciwpoᖰlizgowej powierzchni.
Klej do pᐠytek
Stosowaၰ zaprawᆐ klejowၐ modyfikowanၐ polimerami, wodoodpornၐ o przyczepnoᖰci do podᐠoៀa i pᐠytek
nie mniejszej niៀ 2 MPa.
Zaprawa fugowa
Stosowaၰ zaprawᆐ fugowၐ wodoodpornၐ, o podwyៀszonej elastycznoᖰci. Rodzaj zaprawy dostosowaၰ do
szerokoᖰci fug.
Silikon do fug
Stosowaၰ silikon o dobrej przyczepnoᖰci do podᐠoៀa na które bᆐdzie nanoszony, z dodatkiem ᖰrodka
grzybobójczego, w kolorze fugi.
Wykᐠadzina PCV Gamrat Rondo 42
Antypoᖰlizgowa wykᐠadzina wielowarstwowa z nieprzezroczystၐ warstwၐ uៀytkowၐ, barwionၐ w masie. Produkowana w arkuszach.
Przeznaczona do stosowania w obiektach uៀytecznoᖰci publicznej np. w placówkach handlowych, laboratoriach, na korytarzach, w
szatniach, zapleczach gospodarczych, pomieszczeniach technicznych i magazynowych, sanitariatach; na podesty maszyn, podᐠogi w
ᖰrodkach transportu oraz w innych pomieszczeniach o zwiᆐkszonych wymaganiach antypoᖰlizgowych..
Warstwa uៀytkowa 0,55 mm
Warstwa spodnia 1,45 mm
Gruboᖰၰ caᐠkowita 2,0 mm
Parametry techniczne
Lata gwarancji 5
Klasyfikacja uៀytkowania PN-EN 649+PN-EN 685 33/42
Certyfikat Zgodnoᖰci WE PN-EN 14041 nr 1488-CPD-0017
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogieᑀ PN-EN 13501-1:2004 Bfl-s1
Ocena higieniczna - Pozytywna
Napiᆐcie elektrostatyczne PN-EN 1815 <= 2kV
Gruboᖰၰ caᐠkowita PN-EN 428 mm 2,0
Gruboᖰၰ warstwy uៀytkowej PN-EN 429 mm 0,55
Ciᆐៀar PN-EN 430 kg/m2 3,3



Szerokoᖰၰ rulonu PN-EN 426 m 2
Dᐠugoᖰၰ rulonu PN-EN 426 m 12
Odpornoᖰၰ na ᖰcieranie PN-EN 660-1 - Grupa T
Wgniecenie resztkowe PN-EN 433 mm <=0,1
Stabilnoᖰၰ wymiarów po dziaᐠaniu ciepᐠa PN-EN 434 % <=0,4
Zwijanie siᆐ po dziaᐠaniu ciepᐠa PN-EN 434 mm <=8
Odpornoᖰၰ na ᖰwiatᐠo PN-ISO 105-B02 - >=6
Elastycznoᖰၰ PN-EN 435 - Dobra
Odpornoᖰၰ chemiczna PN-EN 423 - Dobra
Odpornoᖰၰ na oddziaᐠywanie krzesᐠa na rolkach PN-EN 425 - Dobra
Moៀliwoᖰၰ stosowania w pomieszczeniach z ogrzewaniem podᐠogowym Tak
Deklaracje zgodnoᖰci
Do kaៀdej partii materiaᐠu powinno byၰ wystawione przez producenta zaᖰwiadczenie o jakoᖰci wyrobu. Zaᖰwiadczenie to winno
zawieraၰ charakterystykᆐ materiaᐠu, zastosowane skᐠadniki, wyniki badaᑀ kontrolnych, wytrzymaᐠoᖰၰ na ᖰciskanie oaz typ próbek
stosowanych do badaᑀ, wyniki badaᑀ dodatkowych, okres, w którym wyprodukowano dana partie materiaᐠu.
3. Sprzᆐt
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Wymagania szczegóᐠowe
Materiaᐠy moៀna przewoziၰ dowolnymi ᖰrodkami transportu gwarantujၐcymi ich ochronᆐ przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na
skutek oddziaᐠywania czynników atmosferycznych). Wykonawca powinien dysponowaၰ nastᆐpujၐcym sprzᆐtem:
• ᖰrodkami transportu do przewozu materiaᐠów,
• rusztowaniami,
• wyciၐgiem budowlanym
• drobnym sprzᆐtem pomocniczym.
4. Transport
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Wymagania szczegóᐠowe
Materiaᐠy moៀna przewoziၰ dowolnymi ᖰrodkami transportu gwarantujၐcymi ich ochronᆐ przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na
skutek oddziaᐠywania czynników atmosferycznych). Chemiᆐ budowlanၐ w czasie transportu jak i skᐠadowania naleៀy zabezpieczyၰ
przed zamoczeniem.
5. Wykonanie Robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonania Robót
Posadzki z terakoty
Przed przystၐpieniem do ukᐠadania posadzek naleៀy montaៀowo osadziၰ listwy wykoᑀczeniowe ᐠၐczၐce róៀne posadzki lub
pomieszczenia (listwy progowe). Listwy naleៀy nastᆐpnie trwale zamocowaၰ wedᐠug technologii okreᖰlonej przez ich producenta.
Posadzki ukᐠadaၰ na wysezonowanym podᐠoៀu betonowym pozbawionym nalotu mleka cementowego, na zaprawie klejowej
nanoszonej zၐbkowanၐ szpachlၐ. Fugowanie przeprowadziၰ po zwiၐzaniu kleju. Uszczelnienie naroៀy wykonaၰ silikonem o barwie
stosowanej fugi. Przestrzegaၰ reៀimu technologicznego producenta kleju, fugi, itp.
Skrócona instrukcja montaៀu wykᐠadzin PCV
Wymagania dotyczၐce podᐠoៀa
Podᐠoៀe pod elastyczne wykᐠadziny podᐠogowe Gamrat musi byၰ:
• wytrzymaᐠe i odporne na naciski wystᆐpujၐce w czasie eksploatacji podᐠóg,
• suche, maksymalna dopuszczalna wilgotnoᖰၰ podkᐠadu cementowego mierzona metodၐ CM nie moៀe przekraczaၰ 2,5 %,
• bez rys i spᆐkaᑀ, wszystkie uszkodzenia muszၐ byၰ naprawione przed wykonaniem warstwy wygᐠadzajၐcej,
• gᐠadkie, na powierzchni nie mogၐ wystᆐpowaၰ ៀadne zgrubienia, a caᐠoᖰၰ powinna byၰ wygᐠadzona za pomocၐ masy wyrównawczej,
• równe oraz poziome, maksymalna odchyᐠka od prostoliniowoᖰci nie moៀe przekraczaၰ 1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,
• czyste i niepylၐce, powierzchnia powinna byၰ wolna od kurzu i innych zanieczyszczeᑀ (farby , zaprawa , lepik itp.).
Warunki przystၐpienia do pracy
Do ukᐠadania wykᐠadzin podᐠogowych Gamrat moៀna przystၐpiၰ po:
• zakoᑀczeniu wszystkich prac wykoᑀczeniowych, z malarskimi wᐠၐcznie, oraz prac instalacyjnych,
• wyschniᆐciu tynków i mas szpachlowych na ᖰcianach i sufitach,
• sprawdzeniu szczelnoᖰci urzၐdzeᑀ grzewczych i sanitarnych, a takៀe stolarki okiennej,
• sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego iloᖰၰ sၐ zgodne z zamówieniem, czy towar jest nie
uszkodzony i pochodzi z jednej partii,
W pomieszczeniach, w których ma byၰ przyklejana wykᐠadzina Gamrat, nie naleៀy wykonywaၰ ៀadnych prac dodatkowych mogၐcych
spowodowaၰ zabrudzenie, wzrost wilgotnoᖰci powietrza lub teៀ zawilgocenia ᖰcian lub podᐠoៀa. Wykᐠadzinᆐ Gamrat naleៀy ukᐠadaၰ w
pomieszczeniach, w których panujၐ nastᆐpujၐce warunki:
• temperatura otoczenia 17 – 25 °C
• temperatura podᐠoៀa 15 – 22 °C
• wzglᆐdna wilgotnoᖰၰ powietrza max 75%,
Wszystkie materiaᐠy (wykᐠadzina, listwy, klej) powinny pozostaၰ przez 24 godz. w pomieszczeniu, w którym panujၐ warunki opisane
powyៀej. Wykᐠadzinᆐ naleៀy rozwinၐၰ w celu dokᐠadnego dopasowania
do podᐠoៀa.
Nie naleៀy instalowaၰ wykᐠadzin na nastᆐpujၐcych istniejၐcych pokryciach podᐠogowych: wykᐠadziny
dywanowe, linoleum, wykᐠadziny z PVC, wykᐠadziny gumowe.
Instalacja wykᐠadzin
• Jeៀeli warunki podᐠoៀa i otoczenia umoៀliwiajၐ montaៀ wykᐠadziny, naleៀy ustaliၰ kompozycjᆐ kolorystycznၐ, którၐ chcemy wykonaၰ w
pomieszczeniu. W czasie analizowania projektu naleៀy zwróciၰ uwagᆐ czy poszczególne kolory sၐ zaprojektowane w iloᖰci dostᆐpnej w
opakowaniach jednostkowych. Np. zaprojektowanie jednego elementu o powierzchni 2 m2 zmusi do zakupu 24 m2 wykᐠadziny. Nadmiar
bᆐdzie wykorzystany dopiero przy realizacji kolejnej inwestycji, co wiၐៀe siᆐ z poniesieniem kosztów magazynowania.
• Na przygotowanym podᐠoៀu naleៀy wyznaczyၰ w skali 1:1 wszystkie linie ᐠၐczeniowe zgodnie z opracowanym projektem
kolorystycznym.
• Wykᐠadzinᆐ dokᐠadnie dociၐၰ do linii wyznaczonych na podᐠoៀu. Montaៀ rozpoczၐၰ od krawᆐdzi ᖰciany poᐠoៀonej najdalej od wejᖰcia.
• Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykᐠadziny caᐠၐ powierzchniၐ do podᐠoៀa za pomocၐ kleju produkcji Gamrat S.A.
Gamakryl. W tym celu naleៀy zwinၐၰ pᐠat rozᐠoៀonej wykᐠadziny do poᐠowy, a drugၐ czᆐᖰၰ zabezpieczyၰ przed przesuniᆐciem.



Nastᆐpnie na odsᐠoniᆐty fragment podᐠoៀa za pomocၐ pacy zၐbkowanej rozprowadziၰ klej. Najczᆐᖰciej stosuje siᆐ pacᆐ typu A3 .
• Gdy klej uzyska odpowiedniၐ siᐠᆐ klejၐcၐ naleៀy dokᐠadnie docisnၐၰ wykᐠadzinᆐ po podkᐠadu, a nastᆐpnie, caᐠၐ powierzchniᆐ
przewalcowaၰ walcem dociskowym o ciᆐៀarze ok. 50 - 70 kg.
• Ewentualne ᖰlady kleju wystᆐpujၐce w obrᆐbie spoin naleៀy moៀliwie szybko usunၐၰ mokrၐ szmatkၐ.
• Przygotowanej posadzki nie naleៀy uៀytkowaၰ przez co najmniej 48 godzin.
• Podczas montaៀu naleៀy zachowaၰ dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, a nastᆐpnie zakryၰ je
profilem maskujၐcym.
• Arkusze wykᐠadzin heterogenicznych z przezroczystၐ warstwၐ uៀytkowၐ w celu unikniᆐcia ewentualnych róៀnic w odcieniach na
sၐsiadujၐcych ze sobၐ krawᆐdziach, naleៀy ukᐠadaၰ naprzemiennie tak, aby fabryczne prawe brzegi sၐsiadowaᐠy z prawymi, a lewe z
lewymi.
• W przypadku zastosowania wykᐠadzin Gamrat do zabezpieczania podᐠóg sportowych mogၐ byၰ one uៀywane jako pokrycie ukᐠadane
bez klejenia.
Spawanie na gorၐco
W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca siᆐ, aby wszystkie poᐠၐczenia miᆐdzy arkuszami lub pᐠytkami wykᐠadzin zostaᐠy
pospawane na gorၐco sznurem spawalniczym produkcji Gamrat S.A.:
• spawanie styków moៀna rozpoczၐၰ po upᐠywie 24 godzin od przyklejenia wykᐠadziny. Zbyt wczesne przystၐpienie do ᐠၐczenia stwarza
niebezpieczeᑀstwo odspajania siᆐ wykᐠadziny na
stykach wskutek dziaᐠania wysokiej temperatury na niecaᐠkowicie zwiၐzany klej, • styki wykᐠadziny sfrezowaၰ za pomocၐ rᆐcznej lub
automatycznej frezarki, a nastᆐpnie w  powstaᐠe wyៀᐠobienie wprowadziၰ na gorၐco sznur spawalniczy o ᖰrednicy 㱠4 mm,
• po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajၐcy ponad powierzchniᆐ arkuszy naleៀy ᖰciၐၰ tak, aby tworzyᐠ z wykᐠadzinၐ jednၐ
powierzchniᆐ. ᖠcinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwóch etapach:
o wstᆐpne ᖰcinanie spawu, które naleៀy wykonaၰ specjalnym noៀem z naᐠoៀonၐ prowadnicၐ lub za pomocၐ specjalnego ᖰcinacza.
ᖠcinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur zostaᐠ ᖰciᆐty ok. 1 mm nad powierzchniၐ wykᐠadziny. ᖠcinanie to moៀna
wykonywaၰ, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepᐠy. o wᐠaᖰciwe ᖰcinanie spawu naleៀy wykonaၰ noៀem bez prowadnic, zwracajၐc
uwagᆐ, aby nie uszkodziၰ brzegów wykᐠadziny – ᖰcinanie to naleៀy prowadziၰ dopiero po caᐠkowitym
wystygniᆐciu spawu.
Spawanie na zimno
Wykonanie spawania na zimno zaleca siᆐ prowadziၰ w przypadku montaៀu wykᐠadzin domowych, montaៀu drobnych elementów (np.
LOGO) lub jeៀeli wprowadzenie sznura zaburzyᐠoby caᐠၐ kompozycjᆐ kolorystycznၐ pomieszczenia:
• w celu wykonania spawania na zimno naleៀy dokᐠadnie dopasowaၰ wykᐠadzinᆐ i oczyᖰciၰ spoinᆐ,
• przykleiၰ taᖰmᆐ (klejၐcၐ, malarskၐ) szerokoᖰci 2-3 cm na styku dociᆐtych wykᐠadzin, a nastᆐpnie naciၐၰ taᖰmᆐ wzdᐠuៀ szczeliny,
• w naciᆐcie wprowadziၰ koᑀcówkᆐ tuby z klejem tak, aby dotykaᐠa podᐠoៀa, ciၐgnၐၰ powoli tubᆐ trzymajၐc jၐ pod kၐtem ok. 30 ° i
ostroៀnie wyciskaၰ ៀel,
• po caᐠkowitym wyschniᆐciu ៀelu tj. ok. 30 min naleៀy zerwaၰ taᖰmᆐ zabezpieczajၐcၐ.
Prace wykoᑀczeniowe
Aby caᐠa posadzka nabraᐠa ostatecznego wyglၐdu i speᐠniaᐠa wszystkie warunki uៀytkowania naleៀy odpowiednio wykoᑀczyၰ jၐ przy
ᖰcianach pomieszczenia przy pomocy:
• wywiniᆐcia wykᐠadziny na cokóᐠ. Wykᐠadzina dziᆐki swojej elastycznoᖰci nadaje siᆐ do wykonania cokoᐠów na ᖰcianie. Cokóᐠ ᖰcienny
powinien byၰ kaៀdorazowo wykonany w przypadku instalacji wykᐠadziny w pomieszczeniach mokrych lub o podwyៀszonych
wymaganiach higienicznych. Wysokoᖰၰ cokoᐠu powinna wynosiၰ min. 10 cm, a krawᆐdហ podᐠoga/ᖰciana powinna byၰ wykonana w
sposób ᐠagodny z zastosowaniem wyprofilowanej listwy naroៀnej produkcji Gamrat S.A..
• listwy podᐠogowej produkcji Gamrat S.A. Odpowiednio przyciᆐte odcinki listew naleៀy kleiၰ do wykᐠadziny przy pomocy kleju
kontaktowego nanoszၐc klej na obie klejone powierzchnie. Jedynie w przypadku ukᐠadania listew 70 mm przy prostej ᖰcianie nie jest
konieczne klejenie ich czᆐᖰci pionowej, poniewaៀ listwy majၐ tendencjᆐ do samoczynnego rozprostowywania siᆐ i czᆐᖰၰ pionowa
samoczynnie dociska siᆐ do ᖰciany.
Utrzymanie w czystoᖰci
Wykᐠadziny obiektowe Gamrat, podobnie jak wszystkie wykᐠadziny uៀywane w miejscach o duៀym natᆐៀeniu ruchu wymagajၐ
prawidᐠowej i regularnej pielᆐgnacji. Bez wzglᆐdu na fabryczne wykoᑀczenie powierzchni satysfakcjonujၐce rezultaty uៀytkowania
podᐠóg mogၐ byၰ uzyskane wyᐠၐcznie przy stosowaniu siᆐ do kilku podstawowych zasad dotyczၐcych konserwacji. Podstawowym
elementem zabezpieczania podᐠóg przed zabrudzeniem jest zainstalowanie w strefie wejᖰciowej budynku systemu wycieraczek. Dobrze
dobrany system wejᖰciowy moៀe wychwyciၰ do 80% potencjalnych zanieczyszczeᑀ. Instrukcja czyszczenia i konserwacji wykᐠadzin
niezabezpieczonych powierzchniowo poliuretanem:
a) heterogenicznych - Rekord 43, Rekord 42, Rekord 42 – typ Akustik , Rekord 31, Rondo 42 Wykᐠadziny te ze wzglᆐdu na warstwၐ
uៀytkowej z czystego PCW nie wymagajၐ bezwzglᆐdnie stosowania konserwacji, jednak zaleca siᆐ wykonanie jej ze wzglᆐdu na
ᐠatwiejsze utrzymanie posadzki w czystoᖰci. Pielᆐgnacjᆐ tej grupy wykᐠadzin naleៀy wykonywaၰ z uៀyciem ᖰrodków przeznaczonych do
mycia i konserwacji wykᐠadzin obiektowych.
b) heterogenicznych - Rondo 42-typ Sport Ze wzglᆐdu na intensywnၐ eksploatacjᆐ podᐠogi w obiektach sportowych po uᐠoៀeniu
wykᐠadzinᆐ zaleca siᆐ poddaၰ pierwszej konserwacji. Pielᆐgnacjᆐ naleៀy wykonywaၰ z uៀyciem ᖰrodków przeznaczonych do
mycia i konserwacji podᐠóg sportowych.
c) wykᐠadziny homogenicznej przewodzၐcej ᐠadunki elektrostatyczne Specjal 43-typ Plus A Wykᐠadzina ta, ze wzglᆐdu na wᐠasnoᖰci
przewodzenia ᐠadunków elektrostatycznych, nie moៀe byၰ zabezpieczana powierzchniowo ᖰrodkami uniemoៀliwiajၐcymi przepᐠywanie
ᐠadunków elektrycznych. Natomiast ze wzglᆐdu na strukturᆐ powierzchni wymaga stosowania konserwacji i pielᆐgnacji, którၐ naleៀy
wykonywaၰ z uៀyciem ᖰrodków przeznaczonych do mycia i konserwacji tego typu wykᐠadzin.
Czyszczenie poczၐtkowe
• po uᐠoៀeniu powierzchniᆐ wykᐠadziny naleៀy dokᐠadnie pozamiataၰ lub odkurzyၰ w celu usuniᆐcia luហnych zanieczyszczeᑀ,
• zmyၰ posadzkᆐ przy uៀyciu mopa lub maszyny czyszczၐcej. Do mycia naleៀy stosowaၰ roztwór detergentu o pH 7-8 w stᆐៀeniu
zalecanym przez producenta ᖰrodka myjၐcego.
• usunၐၰ roztwór myjၐcy przy uៀyciu czystej wody.
Pierwsza konserwacja
• po umyciu wykᐠadziny naleៀy poczekaၰ na caᐠkowite jej wyschniᆐcie,
• naᐠoៀyၰ dwie lub trzy warstwy odpowiedniego dla danej wykᐠadziny ᖰrodka do konserwacji.
Sprzၐtanie codzienne
• powierzchniᆐ wykᐠadziny naleៀy na bieៀၐco zamiataၰ lub odkurzaၰ,
• zmywaၰ posadzkᆐ przy uៀyciu mopa lub maszyny czyszczၐcej. Do mycia naleៀy stosowaၰ roztwór detergentu o pH 7-8 lub roztwór
ᖰrodka do konserwacji bieៀၐcej odpowiedniego dla danej wykᐠadziny w stᆐៀeniu zalecanym przez producentów tych preparatów.
Czyszczenie okresowe
Czᆐᖰciowo zuៀytၐ lub bardzo zniszczonၐ konserwacjᆐ naleៀy odnowiၰ. W tym celu:
• caᐠkowicie usunၐၰ zniszczonၐ powᐠokᆐ nanoszၐc ᖰrodek zmywajၐcy o pH 10÷11
• usunၐၰ brudny roztwór myjၐcy, a nastᆐpnie caᐠၐ posadzkᆐ dokᐠadnie umyၰ wodၐ ,



• ponownie zakonserwowaၰ, nanoszၐc minimum dwie warstwy ᖰrodka jak przy pierwszej konserwacji.
Uwagi i zalecenia koᑀcowe
• w przypadku montaៀu wykᐠadziny na zᐠၐczach dylatacyjnych naleៀy stosowaၰ specjalne listwy kompensacyjne,
• gdy podᐠoៀe jest usytuowane bezpoᖰrednio na gruncie nie naleៀy ukᐠadaၰ wykᐠadzin Gamrat, jeៀeli nie wykonano izolacji
przeciwwilgociowej,
• Nie naleៀy instalowaၰ wykᐠadzin na nastᆐpujၐcych istniejၐcych pokryciach podᐠogowych: wykᐠadziny dywanowe, linoleum, wykᐠadziny
z PCW, wykᐠadziny gumowe,
• naleៀy chroniၰ wykᐠadzinᆐ przed dᐠugim kontaktem z czarnၐ gumၐ (np. podkᐠadek pod meble, sprzᆐt sportowy itp.) - czarna guma
zostawia czarne lub ៀóᐠte plamy na wykᐠadzinie,
• nie naleៀy przesuwaၰ ciᆐៀkich przedmiotów, np. mebli bezpoᖰrednio po wykᐠadzinie – powierzchniᆐ wykᐠadziny naleៀy zabezpieczyၰ
przed uszkodzeniem sklejkၐ lub innym materiaᐠem,
• nie zaleca siᆐ ukᐠadaၰ w jednym pomieszczeniu wykᐠadziny tego samego koloru z róៀnych partii produkcyjnych,
• naleៀy chroniၰ wykᐠadzinᆐ przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi,
• w przypadku stosowania materiaᐠów innych producentów (grunty, kleje, listwy montaៀowe) naleៀy stosowaၰ siᆐ do zaleceᑀ producenta
tych materiaᐠów,
6. Kontrola jakoᖰci Robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci Robót
Ogólne zasady kontroli jakoᖰci Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
6.2. Wymogi szczegóᐠowe
Badania w czasie prowadzenia Robót polegajၐ na sprawdzaniu przez Inspektora na bieៀၐco, w miarᆐ postᆐpu Robót, jakoᖰci
uៀywanych przez Wykonawcᆐ materiaᐠów i zgodnoᖰci wykonywanych Robót z Dokumentacjၐ Projektowၐ i wymaganiami ST.
W szczególnoᖰci obejmujၐ:
• badanie dostaw materiaᐠów,
• kontrolᆐ prawidᐠowoᖰci wykonania Robót (geometrii i technologii),
• kontrolᆐ poprawnoᖰci wykonania i skutecznoᖰci uszczelnieᑀ,
• ocenᆐ estetyki wykonanych Robót.
• sprawdzenie stosowania siᆐ do reៀimu technologicznego
• dokᐠadnoᖰၰ i starannoᖰၰ wykonania
• sprawdzenie przyczepnoᖰci poszcególnych warst
Bieៀၐca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnoᖰci
dostarczonych przez Wykonawcᆐ dokumentów dotyczၐcych stosowanych materiaᐠów z wymogami prawa.
Podczas robót betonowych naleៀy prowadziၰ systematycznၐ kontrolᆐ:
• jakoᖰci skᐠadników betonu
• dozowania skᐠadników mieszanki betonowej
• jakoᖰci mieszanki betonowej w trakcie transportu, ukᐠadania i zagᆐszczania
• cech wytrzymaᐠoᖰciowych betonu
• prawidᐠowoᖰci przebiegu twardnienia betonu
• terminów rozszalowaᑀ
• czᆐᖰciowego i caᐠkowitego obciၐៀenia konstrukcji
• odpowiedniej pielᆐgnacji betonu
7. Obmiar Robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru
Ogólne zasady obmiaru podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. Iloᖰၰ wykonanych Robót
okreᖰla siᆐ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkၐ obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla robót hydroizolacyjnych, pᐠotkarskich, posadzek
8. Przejᆐcie robót
8.1. Ogólne zasady przejᆐcia Robót
Ogólne zasady Przejᆐcia Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
9. Podstawa pᐠatnoᖰci
9.1. Ogólne zasady pᐠatnoᖰci
Ogólne zasady pᐠatnoᖰci podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
9.2. Skᐠadniki ceny
Cena Robót obejmuje:
w przypadku hydroizolacji posadzek:
• dostawᆐ materiaᐠów,
• gruntowanie podᐠoៀa,
• wykonanie izolacji zasadniczej
• wykonanie uszczelnienia z taᖰmy uszczelniajၐcej
• uszczelnienie przejᖰၰ instalacji,
• wykonanie przejᖰၰ ᖰciana – ᖰciana, ᖰciana – posadzka przy pomocy taᖰm izolacyjnych,
• badania na budowie i laboratoryjne,
• wykonanie wszelkich niezbᆐdnych czynnoᖰci zgodnie z zaleceniami producenta systemu izolacji celem zapewnienia jej prawidᐠowego
dziaᐠania
w  przypadku posadzek z terakoty:
• dostawᆐ materiaᐠów,
• przygotowanie podᐠoៀa (w tym wylanie zaprawy samopoziomujၐcej lub podkᐠadu betonowego),
• uᐠoៀenie pᐠytek na zaprawie klejowej,
• wypeᐠnienie fug,
• silikonowanie naroៀy,
• badania na budowie i laboratoryjne,
• wykonanie wszelkich niezbᆐdnych czynnoᖰci zgodnie z zaleceniami producenta kleju, fugi celem
zapewnienia jej prawidᐠowego dziaᐠania
w przypadku posadzek z PVC:
• dostawᆐ materiaᐠów,
• przygotowanie podᐠoៀa (w tym wylanie  podkᐠadu betonowego),
• wykonanie wszelkich niezbᆐdnych czynnoᖰci zgodnie z zaleceniami producenta celem zapewnienia jej prawidᐠowego dziaᐠania
10. Przepisy zwiၐzane



PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-06250 Beton zwykᐠy.
PN-B-06251 Roboty betonowe i ៀelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uៀytku. Skᐠad, wymagania i ocena zgodnoᖰci
PN-B-32250 Materiaᐠy budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-EN 87 Pᐠytki i pᐠyty ceramiczne ᖰcienne i podᐠogowe. Definicje, klasyfikacja, wᐠaᖰciwoᖰci
i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do pᐠytek. Definicje i terminologia.
PN-EN ISO 10545 Pᐠytki i pᐠyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

BO – 01.05 Stolarka i slusarka budowlana
CPV 45421000-4
ST 04.01
Projekt przebudowy i rozbudowy istniejၐcych budynków “A” i “B”  Wydziaᐠu Zarzၐdzania i Ekonomiki Usᐠug Uniwersytetu Szczeciᑀskiego
1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki i slusarki
budowlanej dla zadania: Projekt przebudowy i rozbudowy istniejၐcych budynków “A” i “B”  Wydziaᐠu Zarzၐdzania i Ekonomiki Usᐠug
Uniwersytetu Szczeciᑀskiego

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uៀyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 00.01 – Wymagania ogólne.
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Sᐠownika Zamówien (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektów
budowlanych
45420000-7
Roboty w zakresie zakᐠadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
ៀ. WYMAGANIA DOTYCZACE WᐐASCIWOSCI WYROBÓW I MATERIAᐐÓW
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za speᐠnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiaᐠów
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wᐠasciwe skᐠadowanie i wbudowanie.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiazany do uៀywania jedynie takiego sprzetu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpᐠywu na jakosc i srodowisko wykonywanych robót.
Na ៀadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uៀytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiaᐠów, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.
Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczac elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywac sie w pomieszczeniach i magazynach póᐠotwartych i zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Transport stolarki budowlanej naleៀy wykonac zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna
i drzwi. Pakowanie i transport.
Srodki transportu powinny zabezpieczac zaᐠadowane wyroby przed wpᐠywami atmosferycznymi.
Przestrzenie ᐠadunkowe powinny byc czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych
elementów mogacych uszkodzic stolarke.
Przewoៀona stolarka powinna byc ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w
srodkach transportowych naleៀy ᐠaczyc w bloki zapewniajace stabilnosc i zwartosc ᐠadunku oraz
zabezpieczyc przed ich przemieszczaniem.
W czasie transportu materiaᐠy powinny byc zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powᐠok
malarskich i powᐠoki antykorozyjnej przez:
Scisᐠe ich ustawienie w rzedach
Wypeᐠnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi
Usztywnienie rzedów za pomoca elementów mocujacych i rozpierajacych
Usztywnienie bloków za pomoca progów

Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementów po podᐠoៀu.
Konstrukcje slusarskie naleៀy ukᐠadac w pozycji poziomej na podkᐠadach z bali lub desek. Pierwszy
element powinien leៀec na podkᐠadach na wyrównanym podᐠoៀu w odlegᐠosci min. 30 cm od gruntu.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodków transportu, które nie wpᐠyna
niekorzystnie na jakosc robót i wᐠasciwosci przewoៀonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza speᐠniac wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac na bieៀaco, na wᐠasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTA>U STOLARKI I SLUSARKI
5.1 Montaៀ stolarki budowlanej
Warunki przystapienia do robót:
przed przystapieniem do montaៀu stolarki naleៀy sprawdzic wymiary otworów. Dla scian murowanych

odchyᐠki moga wynosic nie wiecej niៀ:
- szerokosc - +10 mm



- wysokosc - +10 mm
- dopuszczalna róៀnica dᐠugosci przekatnych – 10 mm
przed przystapieniem do montaៀu stolarki naleៀy sprawdzic jakosc elementów i innych materiaᐠów

pomocniczych.
Montaៀ stolarki drzwiowej - naleៀy przestrzegac zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Prace zwiazane z montaៀem stolarki budowlanej:
sprawdzenie i przygotowanie oscieៀy do osadzenia oscieៀnic
zabezpieczenie elementów budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
ustawienie i zakotwienie oscieៀy i elementów stolarki
wypeᐠnienie pianka szczeliny miedzy oscieៀom i oscieៀnica
silikonowanie zᐠaczy
usuniecie zabezpieczen i resztek z montaៀu
osadzenie skrzydeᐠ okiennych i drzwiowych
montaៀ parapetów

Oscieៀnice powinny byc osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.
Do mocowania nie wolno uៀywac ៀadnych materiaᐠów, które mogᐠyby uszkodzic wbudowywane wyroby.
Przed wbudowaniem oscieៀnic naleៀy sprawdzic dokᐠadnosc wykonania oscieៀa i stan powierzchni, do
których ma przylegac oscieៀnica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieៀa lub zabrudzenia
jego powierzchni, oscieៀe naleៀy oczyscic i naprawic.
Oscieៀnice powinny byc dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny byc
umieszczone w miejscach przenoszenia obciaៀen przez zawiasy.
Uszczelnienie przestrzeni wokóᐠ oscieៀnicy naleៀy dostosowac do spodziewanej rozszerzalnosci
elementu metalowego.
Oscieៀnice drzwiowe metalowe w scianach dziaᐠowych murowanych powinny byc osadzone w trakcie ich
murowania.
Przy osadzaniu oscieៀnic stalowych w czasie murowania scianki naleៀy dokᐠadnie podeprzec, a po
wypionowaniu stojaków usztywnic je za pomoca desek lub w inny sposób.
Ustawione oscieៀnice powinny byc zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzaᐠami.
Kotwy oscieៀnic naleៀy odgiac do poziomego poᐠoៀenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie
moៀna byᐠo je obmurowac lub osadzic.
Kotwy powinny byc dodatkowo zabezpieczone powᐠoka antykorozyjna.
Kotwy w oscieៀnicach powinny byc tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproៀa nie byᐠ wiekszy
niៀ ៀ50 mm, a ich rozstaw nie przekraczaᐠ 800 mm.
Ustawienie oscieៀnicy w wysokosci otworu naleៀy dokonac z uwzglednieniem gᐠebokosci wpuszczenia
oscieៀnicy poniៀej poziomu podᐠogi.
Miedzy powierzchnia profili oscieៀnic, a tynkiem lub inna zewnetrzna warstwa licowa naleៀy pozostawic
szczeline ok. 5 mm, która po zakonczeniu robót wypeᐠnia sie trwale plastyczna masa uszczelniajaca.
Podczas obmurowywania naleៀy sprawdzic poᐠoៀenie oscieៀnicy, czy nie odchyliᐠa sie od pionu, aby móc
zawczasu poprawic ustawienie i usunac wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie
steៀonej. Koncowa faze osadzania oscieៀnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy
progowej.
W sprawdzone i przygotowane oscieៀe, oczyszczonych z pyᐠu powierzchniach naleៀy wstawic stolarke na
podkᐠadkach lub listwach.
Po ustawieniu okna lub drzwi naleៀy sprawdzic sprawnosc dziaᐠania skrzydeᐠ przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi naleៀy uszczelnic pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a
sciana wypeᐠniana jest materiaᐠem uszczelniajacym w postaci pianki.
Elementy metalowe wbudowane naleៀy zabezpieczyc przed przesunieciem sie aៀ do uzyskania
wymaganej wytrzymaᐠosci na sciskanie, nie mniej jednak niៀ 5 MPa.
5.ៀ Slusarka aluminiowa
Przed rozpoczeciem robót naleៀy ocenic miejsce osadzenia wyrobów, czy jest moៀliwosc
bezusterkowego wykonania montaៀu.
Ustawiona slusarke naleៀy sprawdzic w pionie i poziomie oraz dokonac pomiaru przekatnych.
Po ustawieniu drzwi naleៀy sprawdzic sprawnosc dziaᐠania skrzydeᐠ przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okna, drzwi i scianki naleៀy uszczelnic pod wzgledem termicznym.
Producent slusarki i powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra pracowników
wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na
budowie.
Naleៀy wykluczyc bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.
W przypadku koniecznosci wykonania robót wykonczeniowych na mokro wokóᐠ wbudowanych konstrukcji
aluminiowych naleៀy na czas robót zabezpieczyc konstrukcje folia PCW.
Miedzy powierzchnia profili, a tynkiem lub inna zewnetrzna warstwa licowa naleៀy pozostawic szczeline
min. 5 mm, która po zakonczeniu robót wypeᐠnia sie trwale plastyczna masa uszczelniajaca. Nie wolno
dopuscic do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich wypadkach
naleៀy stosowac warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Ciecia elementów stalowych
ocynkowanych zabezpieczac przekᐠadkami.
Nie wolno dopuscic do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi
gatunkami, w przypadku impregnowania srodkami zawierajacymi sole miedzi, rteci lub zwiazki fluoru.
5.3 Osadzenie parapetów wewnetrznych
Osadzenie parapetów naleៀy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. Naleៀy wykuc w pionowych
powierzchniach oscieៀy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetów o wiekszym wysiegu
naleៀy osadzic w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegᐠosci nie wieksze niៀ 1,0 m.
Naleៀy wyrównac zaprawa mur podokienny z maᐠym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzic
parapet na piance montaៀowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetów krawedzie parapetów majace
styk z rama okienna i murem naleៀy zaszpachlowac silikonem. Przy osadzaniu parapet naleៀy wsunac we
wrab w ramie oscieៀnicy. Styk parapetu z oknem i sciana uszczelnic silikonem.
Montaៀ przeprowadzic zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomonta
ៀowych.



5.4 Montaៀ slusarki stalowej
Roboty slusarskie (montaៀ drzwi, oscieៀnic, balustrad, elementów z blachy, ksztaᐠtowników, osᐠon
wykonczeniowych dachowych i sciennych) naleៀy wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano montaៀowych Tom I.
Przed przystapieniem do montaៀu slusarki naleៀy sprawdzic:
rodzaje i wymiary przekrojów skᐠadanych elementów
wymiary gotowego wyrobu
prawidᐠowosc wykonanych poᐠaczen
powᐠoki malarskie

Przy montaៀu slusarki naleៀy przestrzegac zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty slusarskie
budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
sprawdzenie miejsc mocowania slusarki
sprawdzenie wymiarów na budowie
zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montaៀu
wykonanie montaៀu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia
wykonanie otworów kotwiacych
montaៀ i kotwienie slusarki
naprawy drobnych uszkodzen powᐠoki
usuniecie zabezpieczen i resztek z montaៀowych

Konstrukcje slusarska naleៀy wykonac w wyspecjalizowanej wytwórni dysponujacej wykwalifikowanymi
pracownikami i odpowiednim oprzyrzadowaniem. Przy pracach spawalniczych pracownicy musza
posiadac wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje slusarskie powinny byc zabezpieczone w
wytwórni wymaganymi powᐠokami.
Montaៀ konstrukcji naleៀy przeprowadzac w sposób zapewniajacy statecznosc poszczególnych
elementów i caᐠosci w kaៀdej fazie. Przy montaៀu naleៀy zwrócic uwage na kolejnosc montaៀu
zapewniajaca nie uszkadzanie elementów skᐠadowych.
Wszystkie roboty montaៀowe powinny byc przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników.
Kotwienie nie moៀe byc wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogacej ulec oderwaniu lub
rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.
Sruby kotwiace nie moga byc widoczne na zewnatrz elementu i nie moga byc dostepne do odkrecenia dla
osób postronnych.
Konstrukcje slusarskie przed wysyᐠka z wytwórni powinny byc próbnie zmontowane i odebrane w
obecnosci wykonawcy montaៀu.
W przypadku powaៀniejszych uszkodzen elementy konstrukcji naleៀy naprawic w wytwórni. Montaៀ
konstrukcji naleៀy przeprowadzac w sposób zapewniajacy statecznosc poszczególnych elementów
i caᐠosci w kaៀdej fazie. Przy montaៀu naleៀy zwrócic uwage na kolejnosc montaៀu zapewniajaca nie
uszkadzanie elementów skᐠadowych.
Montaៀ przeprowadzic zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomonta
ៀowych oraz instrukcja producenta systemu.
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR STOLARKI I SLUSARKI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakosci robót
Ogólne wymagania dotyczace wykonania robót, dostawy materiaᐠów, sprzetu i srodków transportu podano
w ST 00.01 „Wymagania ogólne".
Czestotliwosc oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej, slusarki aluminiowej i stalowej powinien byc
zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
W szczególnosci powinna byc oceniane:
jakosc materiaᐠów, z których stolarka i slusarka zostaᐠy wykonane
zgodnosc zastosowanych materiaᐠów z dokumentacja budowlana
prawidᐠowosc wykonania z uwzglednieniem szczegóᐠów konstrukcyjnych
sprawnosc dziaᐠania skrzydeᐠ i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuc
pion i poziom zamontowanej stolarki i slusarki
wodoszczelnosc przegród
Badania okuc

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byc wieksze niៀ ៀ mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niៀ 3 mm na caᐠej dᐠugosci elementów oscieៀnicy. Odchylenie oscieៀnicy od
pᐠaszczyzny pionowej nie moៀe byc wieksze niៀ ៀ mm.
Róៀnice wymiarów przekatnych nie powinny byc wieksze niៀ:
1 mm przy dᐠugosci przekatnej do 1 m
ៀ mm przy dᐠugosci przekatnej do 2 m
3 mm przy dᐠugosci przekatnej powyៀej 2 m

Warunki badan materiaᐠów stolarki budowlanej i innych materiaᐠów powinny byc wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca ma obowiazek prowadzic kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robót, niezaleៀnie od
dziaᐠan kontrolnych Inspektora.
Dostarczana na plac budowy stolarke i slusarke naleៀy kontrolowac pod wzgledem jej jakosci. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaᐠy posiadaja wymagane atesty. Zasady
prowadzenia kontroli jakosci powinny byc zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola
jakosci wyrobów szklarskich powinna byc przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-
7ៀ/B-10180 i wytycznymi producentów okien i drzwi.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne".
Obmiar robót okresla ilosc wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilosc robót oblicza sie wedᐠug sporzadzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegaja akceptacji Inspektora
nadzoru i musza posiadac waៀne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.



8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejecia podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowosc do odbioru zgᐠasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeៀeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daᐠy pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:
zgodnosc z dokumentacja techniczna
rodzaj zastosowanych materiaᐠów
prawidᐠowosc montaៀu
pion i poziom zamontowanej stolarki i slusarki
pion i poziom zamontowanego parapetu

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowia wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni
drzwi, szyb, uszczelek i okuc.
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowana stolarke, slusarke
i scianki naleៀy scisle przestrzegac warunków montaៀu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w
peᐠnym zakresie zostaᐠa przeniesiona na Uៀytkownika.
9. PODSTAWA PᐐATNOSCI
Ogólne wymagania dotyczace pᐠatnosci podano w ST - „Wymagania ogólne”.
Pᐠatnosc naleៀy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robót, w oparciu o wyniki pomiarów
i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:
1. Dokumentacja projektowa
2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym, wraz z harmonogramem robót
3. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza ww zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwaniejsze normy:
1. PN-88/B-10085/Az3:ៀ001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
ៀ. PN-7ៀ/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
3. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
4. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.
5. PN-B-940ៀ5÷5:1996 Okucia budowlane
6. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
7. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
8. Instrukcje producentów
Nie wymienienie tytuᐠu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogów okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegaᐠ praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci
za speᐠnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uៀywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

BO – 01.06 Tynki i okᐠadziny wewnᆐtrzne
1. Wstᆐp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru tynków i okᐠadzin wewnᆐtrznych które
zostanၐ wykonane w ramach:
•  Projekt przebudowy i rozbudowy istniejၐcych budynków “A” i “B”  Wydziaᐠu Zarzၐdzania i Ekonomiki Usᐠug Uniwersytetu
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w
punkcie 1.6
1.3. Zakres Robót objᆐtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczၐ:
• wykonania tynków cementowo-wapiennych wewnᆐtrznych kategorii III ᖰcian
• przygotowania podᐠoៀa pod okᐠadziny ᖰcienne
• uᐠoៀenia pᐠytek glazurowanych
Powyៀszy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieၰ i wyceniၰ ewentualne prace pomocnicze,
konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych
1.4. Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sၐ z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z ST BO – 00.00 „Wymagania
ogólne”.
1.5. Wymagania ogólne dotyczၐce robót
Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiaᐠów, urzၐdzeᑀ i
technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreᖰlonych umowၐ. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania
oraz zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ technicznၐ, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaᐠy
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane materiaᐠom podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
2.2. Wymagania szczegóᐠowe
Zaprawa tynkarska
Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadaၰ wymogom normy PN-B-14503.
Pᐠytki glazurowane



Pᐠytki glazurowane powinny speᐠniaၰ wymogi normy PN-B-10121. Szczegóᐠowe wymagania dotyczၐce wymiarów, ksztaᐠtu, kolorystyki i
gruboᖰci powinny byၰ zgodne z Dokumentacjၐ Projektowၐ.
Klej do glazury
Stosowaၰ zaprawᆐ klejowၐ modyfikowanၐ polimerami, wodoodpornၐ o przyczepnoᖰci do podᐠoៀa (w tym do izolacji powᐠokowej} i pᐠytek
nie mniejszej niៀ 2 MPa.
Zaprawa fugowa
Stosowaၰ zaprawᆐ fugowၐ wodoodpornၐ.
Silikon do fug
Stosowaၰ silikon o dobrej przyczepnoᖰci do podᐠoៀy na które bᆐdzie nanoszony, z dodatkiem ᖰrodka grzybobójczego, w kolorze fugi.
3. Sprzᆐt
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Wymagania szczegóᐠowe
Wykonawca powinien dysponowaၰ nastᆐpujၐcym sprzᆐtem:
• ᖰrodkami transportu do przewozu materiaᐠów,
• betoniarkami do przygotowania zapraw,
• agregatem tynkarskim,
• mieszarka do zapraw
• wyciၐg budowlany lub winda do transportu pionowego
• drobny sprzᆐtem pomocniczym.
4. Transport
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Wymagania szczegóᐠowe
Materiaᐠy moៀna przewoziၰ dowolnymi ᖰrodkami transportu gwarantujၐcymi ich ochronᆐ przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na
skutek oddziaᐠywania czynników atmosferycznych).
5. Wykonanie Robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonania Robót
Tynki w technologii tradycyjnej
Tynki wykonywaၰ po wykonaniu instalacji. Tynki kategorii III powinny odpowiadaၰ wymogom norm PN-B- 10100 i PN-B-10101. Przy
wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew.
Tynki cementowo-wapienne – przygotowanie podᐠoៀa
Przyczepnoᖰၰ tynku zaleៀy w duៀej mierze od prawidᐠowego przygotowania podᐠoៀa. Musi byၰ ono noᖰne, czyli mocne i stabilne oraz
oczyszczone z kurzu, brudu i sᐠabo przylegajၐcych kawaᐠków, a takៀe zanieczyszczeᑀ mogၐcych osᐠabiၰ przyczepnoᖰၰ. Bezpoᖰrednio
przed tynkowaniem podᐠoៀe naleៀy zwilៀyၰ czystၐ wodၐ, a gdy jest bardzo chᐠonne - pokryၰ ᖰrodkiem gruntujၐcym odpowiednio
dobranym do podᐠoៀa.
Ukᐠadanie tynków cementowo-wapiennych
Zaprawᆐ tynkarskၐ otrzymuje siᆐ przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiedniၐ iloᖰciၐ wody. Tak przygotowanၐ zaprawᆐ narzuca
siᆐ równomiernie kielniၐ lub maszynowo - agregatem tynkarskim.
Pᐠytki glazurowane
Licowanie ᖰcian wewnᆐtrznych pᐠytkami glazurowanymi. ᖠciany naleៀy zaizolowaၰ powᐠokowo przed uᐠoៀeniem glazury. Izolacjᆐ naleៀy
nanosiၰ na czyste i wysezonowane podᐠoៀe pozbawione nalotu mleka cementowego zachowujၐc wymagany przez producenta reៀim
technologiczny. Pᐠytki ukᐠadaၰ na zaprawie klejowej nanoszonej zၐbkowanၐ szpachlၐ. Fugowanie przeprowadzaၰ po zwiၐzaniu kleju.
Uszczelnienia naroៀy wykonaၰ silikonem o barwie stosowanej fugi. Pᐠytki powinny byၰ ukᐠadane od poziomu posadzki bez cokolika. W
trakcie ukᐠadania pᐠytek montowaၰ listwy wykoᑀczeniowe z profili PCV.
Izolacja przeciwwilgociowa ᖰcian
ᖠciany wszystkich pomieszczeᑀ naleៀy zaizolowaၰ powᐠokowo przed poᐠoៀeniem glazury. Izolacjᆐ naleៀy nanosiၰ na czyste i
wysuszone podᐠoៀe zachowujၐc wymagany przez producenta reៀim technologiczny. Uៀywajၐc taᖰm izolacyjnych naroៀnych naleៀy
zabezpieczyၰ wszystkie przejᖰcia ᖰciana – ᖰciana, ᖰciana – posadzka 
6. Kontrola jakoᖰci Robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci Robót
Ogólne zasady kontroli jakoᖰci Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
6.2. Wymogi szczegóᐠowe
Badania w czasie prowadzenia Robót polegajၐ na sprawdzaniu przez Inspektora na bieៀၐco, w miarᆐ postᆐpu Robót, jakoᖰci
uៀywanych przez Wykonawcᆐ materiaᐠów i zgodnoᖰci wykonywanych Robót z Dokumentacjၐ Projektowၐ i wymaganiami ST.
W szczególnoᖰci obejmujၐ:
• badanie dostaw materiaᐠów,
• kontrolᆐ prawidᐠowoᖰci wykonania Robót (geometrii i technologii),
• kontrolᆐ poprawnoᖰci wykonania i skutecznoᖰci uszczelnieᑀ,
• prawidᐠowoᖰci wykonania podᐠoៀa
• przyczepnoᖰci tynków do podᐠoៀa
• gruboᖰci tynków
• wyglၐdu powierzchni tynków
• wykoᑀczenia tynków w newralgicznych miejscach
• ocenᆐ estetyki wykonanych Robót.
Bieៀၐca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnoᖰci
dostarczonych przez Wykonawcᆐ dokumentów dotyczၐcych stosowanych materiaᐠów z wymogami prawa.
7. Obmiar Robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru
Ogólne zasady obmiaru podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
Iloᖰၰ wykonanych Robót okreᖰla siᆐ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkၐ obmiaru wszystkich Robót objᆐtych niniejszၐ ST jest metr kwadratowy [m2].
8. Przejᆐcie robót
8.1. Ogólne zasady przejᆐcia Robót
Ogólne zasady Przejᆐcia Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
9. Podstawa pᐠatnoᖰci



9.1. Ogólne zasady pᐠatnoᖰci
Ogólne zasady pᐠatnoᖰci podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
9.2. Skᐠadniki ceny
Cena Robót obejmuje:
• dostawᆐ materiaᐠów,
• przygotowanie podᐠoៀa
• wykonanie tynków cementowo-wapiennych
• przygotowanie podᐠoៀa pod pᐠytki,
• oczyszczenie podᐠoៀa,
• izolacjᆐ przeciwwilgociowၐ ᖰcian,
• wklejenie taᖰm uszczelniajၐcych naroៀnych,
• przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,
• przyklejenie pᐠytek,
• fugowanie i uszczelnienie naroៀy,
• badania na budowie i laboratoryjne.
10. Przepisy zwiၐzane
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoᖰci.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykᐠe.
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.
PN-B-32250 Materiaᐠy budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-B-10121 Okᐠadziny z pᐠytek ᖰciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-B-10122 Roboty okᐠadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-EN 87 Pᐠytki i pᐠyty ceramiczne ᖰcienne i podᐠogowe. Definicje, klasyfikacja, wᐠaᖰciwoᖰci
i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do pᐠytek. Definicje i terminologia.
PN-EN ISO 10545 Pᐠytki i pᐠyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykᐠe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
BO –01.07 Roboty malarskie
1. Wstᆐp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru powᐠok
malarskich wewnᆐtrznych, które zostanၐ wykonane w ramach:
• Projekt przebudowy pomieszczeᑀ Zachodniopomorskiego Urzᆐdu Wojewódzkiego w Szczecinie
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.6
1.3. Zakres Robót objᆐtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczၐ:
• Szpachlowanie podᐠoៀa
• gruntowanie podᐠoៀa pod malowanie,
• malowania sufitów farbၐ emulsyjnၐ, zmywalnၐ,
• malowania ᖰcian farbၐ emulsyjnၐ, zmywalnၐ
Powyៀszy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych, oferent powinien przewidzieၰ i wyceniၰ ewentualne prace pomocnicze,
konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.
1.4. Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sၐ z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z ST BO – 00.00 „Wymagania
ogólne”.
1.5. Wymagania ogólne dotyczၐce robót
Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Materiaᐠy
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane materiaᐠom podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
2.2. Wymagania szczegóᐠowe
Farba emulsyjna
Farba dyspersyjna, przeznaczona do malowania ᖰcian i sufitów wewnၐtrz pomieszczeᑀ
Farba zmywalna
Przewiduje siᆐ zastosowanie farby biaᐠej, zmywalnej, silnie dyfuzyjnej, majၐcej wᐠaᖰciwoᖰci samooczyszczania, np. typu Seiden Latex
lub równowaៀnej. Jest to farba lateksowa, bezrozpuszczalnikowa, jedwabno-bᐠyszczၐca, do zastosowaᑀ w zakresie wnᆐtrz i na
zewnၐtrz. Klasa odpornoᖰci na ᖰcieranie na mokro: 1 wg DIN EN 13300. Nadaje siᆐ szczególnie do wykonywania powᐠok na
powierzchniach silnie obciၐៀonych, ᐠatwych w czyszczeniu. Produkt jest ᐠatwy w uៀyciu i ma kremowၐ konsystencjᆐ. Wykonane powᐠoki
cechuje dyfuzyjnoᖰၰ, niskoprᆐៀnoᖰၰ, dobra rozlewnoᖰၰ, odpornoᖰၰ na alkalia i na zabrudzenie oraz doskonaᐠa przyczepnoᖰၰ do
podᐠoៀa, jest odporna na dziaᐠanie wodorozpuszczalnych ᖰrodków dezynfekcyjnych i ᖰrodków czyszczၐcych.
Dane techniczne:
Gᆐstoᖰၰ wg DIN 53217: standard: ok. 1,28 g/cm3;
Skᐠad wg wytycznej VdL dot. materiaᐠów malarskich do budynków:
dyspersja polimerowa, pigmenty biaᐠe, wᆐglan wapnia, krzemianowe materiaᐠy wypeᐠniajၐce, talk w proszku, woda, dodatki
uszlachetniajၐce, ᖰrodki konserwujၐce;
Wartoᖰၰ Sd < 0,5 m;
Odpornoᖰၰ na ᖰcieranie na mokro: klasa 1 (odpowiada odpornoᖰci na szorowanie zgodnie z DIN 53778);
Maksymalna frakcja ziarna: ≤100 㯀;



Sposób uៀycia: nanoszenie pᆐdzlem; nanoszenie waᐠkiem; nanoszenie metodၐ natrysku hydrodynamicznego;
Czasy schniᆐcia (20 °C/ 65 % wzgl. wilgot. powietrza):
- moៀliwoᖰၰ przemalowania po ok. 4 - 5 godzinach
- caᐠkowite wyschniᆐcie oraz moៀliwoᖰၰ obciၐៀenia po ok. 3 dniach
3. Sprzᆐt
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Wymagania szczegóᐠowe
Wykonawca powinien dysponowaၰ ᖰrodkami transportu do przewozu materiaᐠów oraz drobnym sprzᆐtem potrzebnym do wykonania
prac malarskich.
4. Transport
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Wymagania szczegóᐠowe
Materiaᐠy moៀna przewoziၰ dowolnymi ᖰrodkami transportu gwarantujၐcymi ich ochronᆐ przed uszkodzeniem mechanicznym i
szkodliwym wpᐠywem czynników atmosferycznych.
5. Wykonanie Robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonania Robót
Malowanie
Przed przystၐpieniem do wszystkich prac malarskich naleៀy sprawdziၰ przygotowanie podᐠoៀy. Podᐠoៀe musi byၰ wysezonowane,
równe, mocne, czyste, suche, oczyszczone z tᐠuszczu, wosku, silikonu i pyᐠu wolne od zanieczyszczeᑀ. Farby nanosiၰ zgodnie z
wytycznymi producenta, w  co najmniej dwóch warstwach aៀ do osiၐgniᆐcia wymaganej barwy, gruboᖰci i faktury powᐠok.
Szpachlowanie
Szpachlowanie ᖰcian ma na celu poprawienie ich wᐠaᖰciwoᖰci estetycznych oraz technicznych. Do wykonania tych czynnoᖰci uៀywa siᆐ
szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystၐpieniem do szpachlowania naleៀy odpowiednio przygotowaၰ podᐠoៀe. Od
prawidᐠowego przygotowania zaleៀy efekt koᑀcowy oraz trwaᐠoᖰၰ wykonanych prac. Podᐠoៀe kruche, pylၐce naleៀy zagruntowaၰ
odpowiednim mleczkiem gruntujၐcym, rysy i pᆐkniᆐcia naleៀy pogᐠᆐbiၰ i poszerzyၰ. Miejsca te wzmacnia siᆐ wtapiajၐc siatkᆐ z wᐠókna
szklanego zaprawၐ gipsowၐ. Tak przygotowane podᐠoៀe moៀemy szpachlowaၰ wczeᖰniej wybranၐ szpachlၐ. Dla uzyskania gᐠadkiej
powierzchni ᖰciany uៀywamy siatek ᖰciernych lub specjalnego papieru ᖰciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego
wygᐠadzenia powierzchni ᖰciany moៀna zastosowaၰ szpachle akrylowe. Sၐ to gotowe masy szpachlowe, które nakᐠada siᆐ cienka
warstwa o gruboᖰci ok. 1 mm.
6. Kontrola jakoᖰci Robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci Robót
Ogólne zasady kontroli jakoᖰci Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
6.2. Wymagania szczegóᐠowe
Kontroli podlegaၰ bᆐdzie zgodnoᖰၰ kaៀdej partii dostarczanych materiaᐠów z wymogami Dokumentacji Projektowej i niniejszej ST.
Kontroli podlegaၰ bᆐdzie takៀe przygotowanie podᐠoៀa pod powᐠoki malarskie oraz koᑀcowy efekt prac malarskich. Naniesione powᐠoki
muszၐ posiadaၰ jednolitၐ barwᆐ (zgodnၐ z kolorystykၐ okreᖰlonၐ w Dokumentacji Projektowej) i fakturᆐ na caᐠej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystᆐpowanie nierównoᖰci powierzchni, zacieków, itp. Bieៀၐca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie
wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnoᖰci dostarczonych przez Wykonawcᆐ dokumentów
dotyczၐcych stosowanych materiaᐠów z wymogami prawa.
7. Obmiar Robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru
Ogólne zasady obmiaru podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. Iloᖰၰ wykonanych Robót okreᖰla siᆐ na podstawie Przedmiaru
i pomiaru w terenie.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkၐ obmiaru prac malarskich jest metr kwadratowy [m2].
8. Przejᆐcie robót
8.1. Ogólne zasady przejᆐcia Robót
Ogólne zasady Przejᆐcia Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
9. Podstawa pᐠatnoᖰci
9.1. Ogólne zasady pᐠatnoᖰci
Ogólne zasady pᐠatnoᖰci podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
9.2. Skᐠadniki ceny
Cena Robót obejmuje:
• dostawᆐ materiaᐠów,
• przygotowanie podᐠoៀy,
• zabezpieczenie obszaru Robót (w tym wykonanie osᐠon itp.),
• szpachlowanie podᐠoៀa
• gruntowanie podᐠoៀa,
• malowanie powierzchni sufitów i ᖰcian,
• usuniᆐcie zabezpieczeᑀ prace porzၐdkowe,
• badania na budowie i laboratoryjne.
10. Przepisy zwiၐzane
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-C-81914 Farby dyspersyjne do malowania wnᆐtrz budynków.
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczၐce wyrobów lakierowych. Terminy ogólne.
Wytyczne producenta farb.
BO –01.06 Stolarka drzwiowa i ᖰlusarka
1. Wstᆐp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej oraz okiennej, które zostanၐ wykonane w ramach:
• Projekt przebudowy pomieszczeᑀ Zachodniopomorskiego Urzᆐdu Wojewódzkiego w Szczecinie
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w



punkcie 1.6
1.3. Zakres Robót objᆐtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczၐ montaៀu stolarki :
• drzwiowej
Powyៀszy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieၰ i wyceniၰ ewentualne prace pomocnicze,
konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.
1.4. Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sၐ z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z ST BO – 00.00 „Wymagania
ogólne”.
1.5. Wymagania ogólne dotyczၐce robót
Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Materiaᐠy
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane materiaᐠom podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
2.2. Wymagania szczegóᐠowe
Stolarka drzwiowa
Przewiduje siᆐ zastosowanie skrzydeᐠ drzwiowych drewnianych ogólnie dostᆐpnych. Szczegóᐠy rozwiၐzania oraz kolorystyka wedᐠug
Dokumentacji Projektowej.
Parapety wewnᆐtrzne zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ.
3. Sprzᆐt
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane sprzᆐtowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Wymagania szczegóᐠowe
Wykonawca powinien dysponowaၰ ᖰrodkami transportu do przewozu materiaᐠów oraz drobnym sprzᆐtem
potrzebnym do zamontowania ᖰlusarki.
4. Transport
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Wymagania szczegóᐠowe
Materiaᐠy moៀna przewoziၰ dowolnymi ᖰrodkami transportu gwarantujၐcymi ich ochronᆐ przed
uszkodzeniem mechanicznym i szkodliwym wpᐠywem czynników atmosferycznych.
5. Wykonanie Robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonania Robót
Obsadzenie stolarki drzwiowej
Przed przystၐpieniem do wszystkich prac naleៀy sprawdziၰ parametry otworu drzwiowego. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone
przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym oᖰcieៀnice naleៀy umieᖰciၰ w otworach, ustawiၰ do pionu, poziomu i w
pᐠaszczyហnie oraz zamocowaၰ mechanicznie do oᖰcieៀy. Szczeliny pomiᆐdzy oᖰcieៀami a oᖰcieៀnicami wypeᐠniၰ piankၐ poliuretanowၐ,
której nadmiar po wyschniᆐciu naleៀy usunၐၰ. Po osadzeniu skrzydeᐠ naleៀy je wyregulowaၰ i uzbroiၰ w okucia. Zabezpieczenie
elementów okiennych i drzwiowych usunၐၰ po zakoᑀczeniu wszystkich prac wykoᑀczeniowych. 
6. Kontrola jakoᖰci Robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci Robót
Ogólne zasady kontroli jakoᖰci Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
6.2. Wymagania szczegóᐠowe
Kontroli podlegaၰ bᆐdzie zgodnoᖰၰ kaៀdej partii dostarczanych materiaᐠów z wymogami ST. Kontroli podlegaၰ bᆐdzie takៀe
przygotowanie otworów drzwiowych oraz okiennych. Bieៀၐca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnoᖰci dostarczonych przez Wykonawcᆐ dokumentów dotyczၐcych stosowanych materiaᐠów z
wymogami prawa. Kontra w szczególnoᖰci bᆐdzie dotyczyᐠa:
• Badanie dostaw materiaᐠów,
• Kontrolᆐ otworów,
• Kontrolᆐ prawidᐠowoᖰci osadzenia elementów (geometrii i technologii),
• Kontrolᆐ poprawnoᖰci funkcjonowania ruchomych elementów,
• Kontrolᆐ poprawnoᖰci wykonania i skutecznoᖰci uszczelnieᑀ (gᐠuche oᖰcieៀnice),
• Kontrolᆐ poprawnoᖰci funkcjonowania mechanizmów zamykajၐcych (zamki, samozamykacze),
• Ocenᆐ estetyki wykonania robót.
7. Obmiar Robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru
Ogólne zasady obmiaru podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. Iloᖰၰ wykonanych Robót okreᖰla siᆐ na podstawie Przedmiaru
i pomiaru w  terenie.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkၐ obmiaru jest
• sztuka [szt.] w przypadku parapetu wewnᆐtrznego
• sztuka [szt.] w przypadku drzwi
8. Przejᆐcie robót
8.1. Ogólne zasady przejᆐcia Robót
Ogólne zasady Przejᆐcia Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
9. Podstawa pᐠatnoᖰci
9.1. Ogólne zasady pᐠatnoᖰci
Ogólne zasady pᐠatnoᖰci podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
9.2. Skᐠadniki ceny
Cena Robót obejmuje:
• dostawᆐ materiaᐠów,
• przygotowanie otworu ,
• zabezpieczenie obszaru Robót (w tym wykonanie osᐠon itp.),
• montaៀ oᖰcieៀnic i skrzydeᐠ drzwiowych
• regulacjᆐ skrzydeᐠ,
• montaៀ niezbᆐdnych okuၰ (klamki,itp.)
• sprawdzenie funkcjonowania mechanizmów ruchomych,



• montaៀ parapetów wewnᆐtrznych,
• montaៀ mechanizmów zamykajၐcych (zamki, samozamykacze),
• usuniᆐcie zabezpieczeᑀ,
• prace porzၐdkowe,
• badania na budowie i laboratoryjne.
10. Przepisy zwiၐzane
PN-B-91000 Stolarka budowlana . Okna i drzwi .
PN-B-91003 Stolarka budowlana . Drzwi . Zasady ustalania wymiarów .
PN-B-8841-11 Roboty ᖰlusarskie budowlane . Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BO – 01.08 ᖠcianki dziaᐠowe z pᐠyt gipsowo kartonowych, sufity podwieszane
1. Wstᆐp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru stropu podwieszanego na ruszcie które
zostanၐ wykonane w ramach:
• Projekt przebudowy pomieszczeᑀ Zachodniopomorskiego Urzᆐdu Wojewódzkiego w Szczecinie
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.6
1.3. Zakres Robót objᆐtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczၐ:
• Wykonanie sufitu podwieszanego G-K
• Szpachlowaniu caᐠej powierzchni stropu z przygotowaniem pod malowanie
• Wykonanie ᖰcianek dziaᐠowych G-K
• Szpachlowanie ᖰcianek dziaᐠowych z przygotowaniem pod okᐠadzine ᖰciennၐ lb malowanie
Powyៀszy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieၰ i wyceniၰ ewentualne prace pomocnicze,
konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.
1.4. Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sၐ z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z ST S – 00.00 „Wymagania
ogólne”.
1.5. Wymagania ogólne dotyczၐce robót
Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w ST S – 00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Materiaᐠy
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane materiaᐠom podano w ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne”
2.2. Wymagania szczegóᐠowe:
Pᐠyty gipsowo kartonowe
Pᐠyty gipsowo kartonowe powinny odpowiadaၰ wymaganiom okreᖰlonym w normie PN-B-79405. Stosowaၰ pᐠyty ujᆐte w dokumentacji
technicznej zgodnie z zaleceniami producenta w oparciu o peᐠen system wykonania okᐠadzin ᖰciennych, sufitów podwieszanych na
ruszcie metalowym bၐdហ sufitów na wieszakach noniuszowych. Wszystkie wykorzystane elementy powinny stanowiၰ kompletne
rozwiၐzanie, nie zaleca siᆐ stosowania rozwiၐzaᑀ kilku producentów.
Elementy rusztu
Stosowaၰ ruszt z profili zimnogiᆐtych, z blachy stalowej gruboᖰci 0,6m, ocynkowanej. Rodzaje i miejsce stosowania poszczególnych
profili oraz sposób ich mocowania powinien byၰ zgodny z wytycznymi producenta. Stosowany system sufitów podwieszanych powinien
posiadaၰ atest niepalnoᖰci.
3. Sprzᆐt
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST S – 00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Wymagania szczegóᐠowe
Wykonawca powinien dysponowaၰ nastᆐpujၐcym sprzᆐtem:
• wiertarkami,
• zakrᆐtarkami,
• rusztowaniami,
• drobnym sprzᆐtem pomocniczym.
4. Transport
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST S – 00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Wymagania szczegóᐠowe
Materiaᐠy moៀna przewoziၰ dowolnymi ᖰrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Naleៀy zabezpieczyၰ przewoៀone
materiaᐠy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Odpady naleៀy przewoziၰ zabezpieczone tak aby nie wypadaᐠy w trakcie transportu i
nie zanieczyszczaᐠy ᖰrodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniᆐtych kontenerach.
5. Wykonanie Robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST S – 00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonania Robót
Warunki przystၐpienia do robót
• Przed przystၐpieniem do wykonywania okᐠadzin z pᐠyt gipsowo-kartonowych powinnny byၰ zakoᑀczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oᖰcieៀnice drzwiowe i okienne,
• Zaleca siᆐ przystၐpienie do wykonywania okᐠadzin po okresie wstᆐpnego osiadania i skurczów
murów,
• Przed przystၐpieniem do prac montaៀowych pomieszczenia powinny byၰ oczyszczone z gruzu o
odpadów,
• Okᐠadziny z pᐠyt gipsowo-kartonowych naleៀy wykonywaၰ w temperaturze nie niៀszej niៀ +5°C pod warunkiem, ៀe w ciၐgu doby nie
nastၐpi spadek poniៀej 0°C, a wilgotnoᖰၰ wzglᆐdna powietrza mieᖰci siᆐ w granicach od 60 do 80%,
• Pomieszczenia powinny byၰ suche i dobrze przewietrzone.
Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowiၐcy podᐠoៀe dla pᐠyt gipsowo-kartonowych powinien skᐠadaၰ siᆐ z dwóch warstw: dolnej stanowiၐcej bezpoᖰrednie
podᐠoៀe dla pᐠyt (warstwa noᖰna) oraz górnej (warstwa gᐠówna). Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skᐠadajၐcy siᆐ tylko z
warstwy noᖰnej. Materiaᐠami konstrukcyjnymi do budowania rusztów sၐ ksztaᐠtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujၐc wyboru
rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, naleៀy braၰ pod uwagᆐ nastᆐpujၐce czynniki:  Ksztaᐠt pomieszczenia:



• Jeៀeli ruszt poziomy pomieszczenia zbliៀony jest do kwadratu, to ze wzglᆐdu na sztywnoᖰၰ rusztu zasadne jest zastosowanie
konstrukcji dwuwarstwowej,
• W pomieszczeniach wၐskich i dᐠugich znajduje zastosowanie rozwiၐzanie jednowarstwowe,
• Jeៀeli ruszt styka siᆐ bezpoᖰrednio z pᐠaskၐ konstrukcjၐ przegrody, to moៀna zastosowaၰ ruszt jednowarstwowy, natomiast gdy ruszt
oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje siᆐ rozwiၐzanie dwuwarstwowe,
• Rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy noᖰnej zaleៀy równieៀ od kierunku usytuowania podᐠuៀnych krawᆐdzi pᐠyt w stosunku do
tych elementów,

 Gruboᖰၰ zastosowanych pᐠyt:
o Rozmieszczenia pᐠyt,
o Rozmieszczenie elementów rusztu warstwy noᖰnej zaleៀy miᆐdzy innymi od sztywnoᖰci pᐠyt,

 Funkcjᆐ jakၐ speᐠniaၰ ma sufit:
o Jeៀeli sufit stanowi barierᆐ ogniowၐ, to kierunek rozmieszczenia pᐠyt musi byၰ zawsze prostopadᐠy do elementów warstwy noᖰnej.
Ruszt takiego sufitu moៀe byၰ wykonany z ksztaᐠtowników stalowych lub listew drewnianych.
Tyczenie rozmieszczenia pᐠyt
Przed montaៀem pᐠyt gipsowo-kartonowych naleៀy uᐠoៀyၰ izolacjᆐ zgodnie z dokumentacjၐ techniczna. Chcၐc uzyskaၰ oczekiwane
efekty uៀytkowe sufitów, naleៀy przy ich wykonywaniu pamiᆐtaၰ o paru podstawowych zasadach:
o Styki krawᆐdzi wzdᐠuៀnych pᐠyt powinny byၰ prostopadᐠe do pᐠaszczyzny ᖰciany z oknem (równolegᐠe do kierunku naᖰwietlania
pomieszczenia),
o Przy wyborze wzdᐠuៀnego mocowania pᐠyt do elementów noᖰnych rusztu konieczne jest, aby styki dᐠugich krawᆐdzi pᐠyt opieraᐠy siᆐ
na tych elementach,
o Przy wyborze poprzecznego mocowania pᐠyt w stosunku do elementów noᖰnych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawᆐdzi
pᐠyt opieraᐠy siᆐ na tych elementach,
o Poniewaៀ rzadko siᆐ zdarza, aby w jednym rzᆐdzie mogᐠa byၰ mocowana peᐠna iloᖰၰ pᐠyt, naleៀy je tak rozmieᖰciၰ, by na obu
kraᑀcach tego rzᆐdu znalazᐠy siᆐ odciᆐte kawaᐠki o szerokoᖰci zbliៀonej do poᐠowy szerokoᖰci pᐠyty (lub poᐠowy jej dᐠugoᖰci),
o Styki poprzeczne pᐠyt w dwuch sၐsiadujၐcych pasmach powinny byၰ przesuniᆐte wzglᆐdem siebie o odlegᐠoᖰၰ zbliៀonၐ do pozwy
dᐠugoᖰci pᐠyty,
o Jeៀeli z przyczyn ogniowych okᐠadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byၰ dwuwarstwowa, to drugၐ warstwᆐ pᐠyt naleៀy mocowaၰ
mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajၐc jၐ o jeden rozstaw miᆐdzy noᖰnymi elementami rusztu. Po zamocowaniu pᐠyt
gipsowo-kartonowych wszystkie naroៀa zabezpieczyၰ kၐtownikami ochronnymi. Styki pᐠyt zazbroiၰ siatkၐ z wᐠókna szklanego. Styki i
wszelkie nierównoᖰci wyszpachlowaၰ gipsem szpachlowym.
Kotwienie rusztu
W zaleៀnoᖰci od konstrukcji i rodzaju materiaᐠu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera siᆐ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwieᑀ muszၐ speᐠniaၰ warunek piᆐciokrotnego wspóᐠczynnika wytrzymaᐠoᖰci przy ich obciၐៀaniu.
Znaczy to, ៀe jednostkowe obciၐៀenie wyrywajၐce musi byၰ wiᆐksze od piᆐciokrotnej wartoᖰci normalnego obciၐៀenia przypadajၐcego
na dany ᐠၐcznik lub kotwᆐ.
Konstrukcje sufitów mogၐ zostaၰ podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy róៀnego rodzaju
obejm (mocowanie imadᐠowe). Elementy mocujၐce konstrukcjᆐ sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania
stropu, kotwy spawane do istniejၐcych zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpoᖰrednio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywaၰ trzykrotna wartoᖰၰ normalnego obciၐៀenia. Wszystkie elementy stalowe sᐠuៀၐce do kotwienia
powinny posiadaၰ zabezpieczenie antykorozyjne. Mocowanie pᐠyt gipsowo-kartonowych do rusztu. Na okᐠadziny sufitowe stosuje siᆐ
pᐠyty gipsowo-kartonowe zwykᐠe gruboᖰci 9,5mm lub 12,5mm. Jeᖰli tego wymagajၐ warunki ogniowe na okᐠadzinᆐ stosuje siᆐ pᐠyty o
podwyៀszonej wytrzymaᐠoᖰci ogniowej o gruboᖰci 12,5mm. Pᐠyty mogၐ byၰ mocowane w dwojaki sposób:
o Mocowanie poprzeczne krawᆐdziami dᐠuៀszymi pᐠyt do kierunku uᐠoៀenia elementów noᖰnych rusztu,
o Mocowanie podᐠuៀne wzdᐠuៀ elementów noᖰnych rusztu pᐠyt, uᐠoៀonych równolegle do nich dᐠuៀszymi bokami.
Pᐠyty gipsowo-kartonowe mocuje siᆐ do:
o Listew drewnianych gwoហdziami lub wkrᆐtami,
o Do profili stalowych blachowkrᆐtami.
6. Kontrola jakoᖰci Robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoᖰci Robót
Ogólne zasady kontroli jakoᖰci Robót podano w ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne”
6.2. Zakres kontroli
Bieៀၐca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich zgodnoᖰၰ z
Dokumentacjၐ Projektowၐ i obowiၐzujၐcymi przepisami. Badania w czasie prowadzenia prac polegajၐ na sprawdzeniu przez Inspektora
na bieៀၐco jakoᖰci uៀywanych materiaᐠów.
W szczególnoᖰci obejmujၐ:
• Badanie dostaw materiaᐠów,
• Kontrolᆐ prawidᐠowoᖰci wykonywania robót (geometria i technologia),
• Ocenᆐ estetki wykonanych prac.
Prace powinny bazowaၰ na zastosowaniu systemu jednego producenta. Czᆐstotliwoᖰၰ oraz zakres badaᑀ pᐠyt gipsowo-kartonowych
powinna byၰ zgodna z PN-B-79405
„Wymagania dla pᐠyt gipsowo-kartonowych”. W szczególnoᖰci powinna byၰ oceniana:
o Równoᖰၰ powierzchni pᐠyt,
o Naroៀniki i krawᆐdzie (czy nie ma uszkodzeᑀ),
o Wymiary pᐠyt (zgodne z tolerancjၐ),
o Wilgotnoᖰၰ i nasiၐkliwoᖰၰ,
o Obciၐៀenie na zginanie niszczၐce lub ugiᆐcia pᐠyt.
7. Obmiar Robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru
Ogólne zasady obmiaru podano w ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne”
Iloᖰၰ wykonanych Robót okreᖰla siᆐ na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru sၐ:
metr kwadratowy [m2] zamontowanego sufitu, szpachlowania, uᐠoៀenia weᐠny mineralnej
8. Przejᆐcie robót
8.1. Ogólne zasady przejᆐcia Robót
Ogólne zasady Przejᆐcia Robót podano w ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne”
Wymagania przy odbiorze okreᖰla norma PN-72/B-10122 „Roboty okᐠadzinowe. Suche tynki. Wymagania
i badania przy odbiorze.”
Sprawdzeniu podlega:



o Zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ technicznၐ,
o Rodzaj zastosowanych materiaᐠów,
o Przygotowanie podᐠoៀa,
o Przwidᐠowoᖰၰ zamontowania pᐠyt i ich wykoᑀczenia na stykach, naroៀach i obrzeៀach,
o Wichrowatoᖰၰ powierzchni.
9. Podstawa pᐠatnoᖰci
9.1. Ogólne zasady pᐠatnoᖰci
Ogólne zasady pᐠatnoᖰci podano w ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne”
9.2. Skᐠadniki ceny
Cena Robót obejmuje:
• Dostawᆐ materiaᐠów
• wyznaczenie zakresu prac,
• oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzglᆐdem BHP,
• zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,
• montaៀ rusztu,
• montaៀ folii paroprzepuszczalnej,
• zabezpieczenie styków pᐠyt,
• montaៀ okᐠadzin z pᐠyt gipsowo kartonowych
• szpachlowanie z przygotowaniem pod malowanie,
• montaៀ, demontaៀ rusztowania
.
10. Przepisy zwiၐzane
PN-72/B-10122 Roboty okᐠadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla pᐠyt gipsowo-kartonowych.
Instrukcja montazu pᐠyt gipsowo-kartonowych LAFARGE – Nida Gips


