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WSTĘP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagań
technicznych związanych z wykonaniem i odbiorem robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania pn:
OCHRONA ZABYTKÓW I BUDOWNICTWA TRADYCYJNEGO. ODBUDOWA WIEŻY KOŚCIELNEJ PRZY UL. JANA PAWŁA II W M. JEDLINA-ZDRÓJ
UDOSTĘPNIENIE W CELACH TURYSTYCZNYCH Jedlina Zdrój, ul. Jana Pawła II 2, nr działki 238/2 237/8, Obręb 0004 Jedlina Zdrój, AM 1.

1.2.

Zakres stosowania SST
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) stanowią część Dokumentów Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych SST
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:
Numer specyfikacji
SST-01
SST-02
SST-03
SST-04
SST-05
SST-06
SST-07
SST-08
SST-09

1.4.

Tytuł specyfikacji
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
Roboty ciesielskie
Tynkowanie. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
Instalowanie drzwi
Instalowanie wyrobów metalowych
Roboty malarskie
Roboty instalacyjne elektryczne
Nawierzchnie placów i ciągów pieszych (wewnętrzne)
Elementy małej architektury

Określenia podstawowe
Ilekroć w SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury.
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej,
służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych – należny przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza
budowy.
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1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie
do ich właściwości określonych w rozdziale 8 Ustawy - Prawo budowlane.
1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania
we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.28. materiałach – należny przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót,
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.
1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub robót budowlanych.
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji technicznoużytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. Nr 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
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na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać
roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają
przyjęty stopień scalenia robót.
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa
się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia
2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
─ dostarczoną przez Zamawiającego,
─ sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
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c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych Użytkowników oraz będzie
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.
2.
2.1.

MATERIAŁY
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne
lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem
i niezapłaceniem.

2.4.

Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.

SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później
zmieniany bez jego zgody.

4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości
przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:
─
─
─
─

5.2.

projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
projekt organizacji budowy,
projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.
6.1.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
─ organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
─ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
─ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
─ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
─ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
─ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
─ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
─ sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
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─ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia
pomiarowo-kontrolne,
─ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
─ sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2.

Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3.

Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego
w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.

Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
3. Polską Normą lub
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określona w pkt 1 i które spełniają
wymogi SST.
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
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• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto jej przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]÷[3], następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2.

Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.

7.3.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie
posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4.

Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.
8.1.

ODBIÓR ROBÓT
Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji
ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.

Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5.

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji lub gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.

9.
9.1.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
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Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
c) opłaty/dzierżawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy
─
─
─
─
─
─
─

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporządzenia
─ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
─ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
─ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169, poz. 1650).
─ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).
─ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
─ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
─ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
─ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
─ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
─ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
─ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST-01

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01
KOD CPV 45111100-9
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
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SST-01

1.
1.1.

OCHRONA ZABYTKÓW I BUDOWNICTWA TRADYCYJNEGO. ODBUDOWA WIEŻY KOŚCIELNEJ PRZY UL. JANA PAWŁA II W M. JEDLINA-ZDRÓJ
UDOSTĘPNIENIE W CELACH TURYSTYCZNYCH Jedlina Zdrój, ul. Jana Pawła II 2, nr działki 238/2 237/8, Obręb 0004 Jedlina Zdrój, AM 1

WSTĘP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania pn:
OCHRONA ZABYTKÓW I BUDOWNICTWA TRADYCYJNEGO. ODBUDOWA WIEŻY KOŚCIELNEJ PRZY UL. JANA PAWŁA II W M. JEDLINA-ZDRÓJ
UDOSTĘPNIENIE W CELACH TURYSTYCZNYCH Jedlina Zdrój, ul. Jana Pawła II 2, nr działki 238/2 237/8, Obręb 0004 Jedlina Zdrój, AM 1.

1.2.

Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu następujących robót:
─ rozbiórek uszkodzonej konstrukcji drewnianej empory i chóru,
─ rozbiórek uszkodzonej konstrukcji schodów drewnianych,
─ skucia tynków wewnętrznych i oczyszczenie spoin,
─ rozbiórek posadzek drewnianych,
─ wywozie materiałów i gruzu z rozbiórek na składowisko na odległość do 15 km,
─ dokonaniu opłat za składowanie gruzu z rozbiórek i opłat na FOŚ.

1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz z definicjami podanymi w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.

MATERIAŁY
Nie dotyczy.

3.

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy stosować:
─ piły,
─ młoty pneumatyczne,
─ żuraw samochodowy,
─ koparki,
─ ładowarki,
─ samochody ciężarowe,
bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Materiały z rozbiórki nawierzchni mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego powinny
być przewiezione z terenu budowy na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące wykonywania robót
Ogólne zasady dotyczące wykonywania robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne”, pkt.5.
Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego, dysponowanie materiałami oraz sposób i miejsce ich składowania musi być
uzgodnione z Zamawiającym.

5.2.

Wywóz materiału z rozbiórek
Wywiezieniu podlega gruz i ziemia z prac rozbiórkowych wskazanych w dokumentacji projektowej.
Gruz i ziemię należy ładować na samochody samowyładowcze za pomocą sprzętu wymienionego w pkt 3. Materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego a miejsce ich wywozu należy uzgodnić z Zamawiającym.

6.
6.1.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne”, pkt.6.

6.2.

Kryteria oceny jakości i odbioru.
─
─
─
─

6.3.

sprawdzenie kolejności i sposobu wykonywania robót,
sprawdzenie środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce,
sprawdzenie okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi,
sprawdzenie czy przy rozbiórce elementów nie naruszono stateczności elementów przyległych.

Kontrola prawidłowości wykonania rozbiórki
Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z:
─ dokumentacją techniczną w zakresie kompletności wykonywanych robót,
─ wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej specyfikacji.
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7.
7.1.

SST-01

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót
Ogólne zasady dotyczące obmiaru podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
─ m3 (metr sześcienny) lub m2 (metr kwadratowy) dla rozbiórki konstrukcji drewnianych,
─ m2 (metr kwadratowy) lub szt. (sztuka) dla schodów,
─ m2 (metr kwadratowy) dla rozbiórki posadzek właściwych drewnianych,
─ m (metr) dla drewnianych balustrad schodowych.
8.
8.1.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3.

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:
─ pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST,
─ inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4.

Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.

9.
9.1.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2.

Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty może być dokonana według następujących sposobów:
─ rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest
określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
─ rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu)
i faktycznie wykonanej ilości robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3.

Cena jednostkowa
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
─ robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
─ wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu,
─ wartość pracy sprzętu z narzutami,
─ koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,
─ podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT).
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących
takich jak np. rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca sprawy te musza zostać
szczegółowo ustalone w umowie.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-EN 136:1998
PN-EN 166:1998
PN-EN 345:1998
PN-EN 352-1:1996
PN-EN 388:1997
PN-EN 397:1997

Sprzęt ochronny układu oddechowego. Maski. wymagania, badanie, znakowanie.
Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.
Wymagania dla obuwia bezpiecznego do użytku w pracy.
Ochrona słuchu. Wymagania bezpieczeństwa i badania. Nauszniki przeciwhałasowe.
Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.
Przemysłowe hełmy ochronne.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
─ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. nr 47, poz. 401)
─ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126)
─ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26, poz. 313)
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SST-02

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02
KOD CPV 45420000-7
Roboty ciesielskie
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SST-02

1.
1.1.

OCHRONA ZABYTKÓW I BUDOWNICTWA TRADYCYJNEGO. ODBUDOWA WIEŻY KOŚCIELNEJ PRZY UL. JANA PAWŁA II W M. JEDLINA-ZDRÓJ
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WSTĘP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów konstrukcji drewnianej więźby,
które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania pn:
OCHRONA ZABYTKÓW I BUDOWNICTWA TRADYCYJNEGO. ODBUDOWA WIEŻY KOŚCIELNEJ PRZY UL. JANA PAWŁA II W M. JEDLINA-ZDRÓJ
UDOSTĘPNIENIE W CELACH TURYSTYCZNYCH Jedlina Zdrój, ul. Jana Pawła II 2, nr działki 238/2 237/8, Obręb 0004 Jedlina Zdrój, AM 1.

1.2.

Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
─ wykonaniem drewnianych, prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych chóru i empor z drewna świerkowego,
─ montażem drewnianych elementów konstrukcyjnych chóru i empor z drewna świerkowego,
─ wykonaniem podłogi z deski świerkowego grub. 38 mm.
─ wykonaniem (odtworzenie) drewnianych balustrad chóry i empor wg, zachowanych elementów na obiekcie,
─ wykonaniem (odtworzenie) drewnianej konstrukcji klatki schodowe (stropy między kondygnacyjne, biegi schodowe i balustrady)wg, zachowanych elementów na obiekcie z drewna liściastego grabowego,

1.4.

Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz z definicjami podanymi w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2.

Tarcica wg PN-78/D-01001 i PN-EN 338:1999
Drewno iglaste klasy C24, suszone, strugane impregnowane próżniowo, środkami zabezpieczającymi przed korozją biologiczną, wilgocią i pożarem.

2.3.

Drewno klejone wg PN-EN 1194:2000 i PE-EN 14080:2013-07
Drewno klejone klasy GL 32 impregnowane próżniowo, środkami zabezpieczającymi przed korozją biologiczną, wilgocią i pożarem.

2.4.

Wyroby ze stali

2.4.1. Gwoździe budowlane (PN-84/M-81000)
2.4.2. Śruby ze stali nierdzewnej stal klasy A-II (Re = 310 MPa)
2.4.3. Łączniki ciesielskie ze stali nierdzewnej stal klasy A-II (Re = 310 MPa)
2.4.4. Cięgna stalowe śr 27 mm ze stali nierdzewnej stal klasy A-II (Re = 310 MPa).
3.

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.1.

Warunki transportu
Transport elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinien odbywać się środkami przystosowanymi do tego celu. Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem podczas transportu oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania.

4.2.

Składowanie i przechowywanie
Składowanie i przechowywanie elementów drewnianych oraz drewnopochodnych powinno odbywać się pod wiatami lub w inny sposób zabezpieczający przed
opadami atmosferycznymi. Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym (lub odizolowanym od elementów warstwą folii), ułożonej na
podkładach na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża.

5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2.

Warunki wykonania i odbioru elementów więźby dachowej
• Przed przystąpieniem do montowania dachu wszystkie elementy konstrukcji powinny być starannie przygotowane wg dokładnych wymiarów ze wszystkimi
ścięciami, wrębami itp. niedopuszczalna jest obróbka elementów przez wzajemne dopasowywanie ich dopiero przy ustawianiu wiązarów i krokwi na muStrona nr: 20
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rach budynku. Poszczególne elementy więźby należy przed zamontowaniem w konstrukcji dachowej dokładnie przyciąć i obrobić we właściwych miejscach.
W wiązarach ciesielskich należy szczególnie starannie wykonywać połączenia na wręby. Szerokość elementów łączonych na wręby nie powinna być
mniejsza niż 50 mm. Jeżeli w połączeniu elementów stosuje się śruby, to szerokość łączonych elementów na wręby nie może być mniejsza niż 80 mm
i nie mniejsza niż 6-krotna średnica śruby.
Do nanoszenia wymiarów i kształtów wrębów na elementach więźby potrzebne są: sznur lub cienki drut, łaty długości 5 m z prostymi krawędziami, miarki
stalowe, uniwersalny wyznacznik ciesielski.
Przy wykonywaniu dużej liczby jednakowych elementów należy stosować wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności 18%, sklejki lub twardych
płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika wynosi ± 1 mm i należy go okresowo sprawdzać. Długość elementów wykonanych według wzorników
nie powinna różnić się od długości projektowanych więcej niż 0,5 mm.
Odchyłki rozstawu wiązarów nie powinny przekraczać ± 2 cm, natomiast rozstaw krokwi i płatwi w osiach nie mogą być większe niż ± 1 cm.
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem należy odizolować co najmniej jedną warstwą papy.
Wiązary o dużej rozpiętości należy montować na pomostach roboczych wykonanych z desek jednostronnie ostruganych i wilgotności nie większej niż
18%. Pomost powinien być wypoziomowany i zabezpieczony przed osiadaniem. Na pomost należy nanieść zarys montowanej konstrukcji. Dopuszczalne
odchyłki wymiarowe przy nanoszeniu konstrukcji na pomost montażowy wynoszą:
─ w konstrukcjach o rozpiętości do 15 m: na długości przęsła ± 5 mm oraz ± 2 mm w przedziałach międzywęzłowych i wysokości wiązara,
─ w konstrukcjach o rozpiętości powyżej 15 m: na długości przęsła ± 10 mm oraz ± 4 mm w przedziałach międzywęzłowych i wysokości wiązara.
Wykonane wiązary należy chronić przed opadami atmosferycznymi. Zwykle są one składowane w stosy rozdzielane przekładkami i przykrywane folią lub
papą. Można je magazynować w pomieszczeniach osłoniętych od opadów atmosferycznych.
Wiązary, elementy składowe powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie transportu. Śruby, ściągi itp. powinny być skręcone przed załadowaniem. Po wyładowaniu należy dokonać przeglądu i usunąć powstałe uszkodzenia i dokręcić śruby.
Przed trwałym zamocowaniem wiązarów dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe:
─ W rozstawie osiowym wiązarów w rzucie poziomym ± 10 mm,
─ W odchyleniu wiązara od płaszczyzny pionowej – 0,5% wysokości dźwigara,
─ W przesunięciu osi węzłów podporowych od osi podpór ± 10 mm.
Po ostatecznym trwałym zamocowaniu wiązarów dopuszczalne są następujące odchyłki:
─ w długości wiązara ± 20 mm przy rozpiętości 15 m oraz ± 30 mm przy rozpiętości większej,
─ w wysokości wiązara ± 10 mm przy rozpiętości 15 m oraz ± 20 mm przy rozpiętości większej.
Wiązary powinny spoczywać na murłatach lub na oczepach szkieletu ściennego. Dopuszczalna różnica poziomów podparcia zależy od długości wiązara
i nie powinna być większa niż wynika to z zależności:

∆ = c ×L
gdzie:
c = 2 mm,
L – długość wiązara w m.
• W przypadku zastosowania do przekryć wiązarów kratowych na łączniki mechaniczne, wiązarów łukowych lub łukowo-kratowych, a także łuków klejonych
– odchyłki wymiarowe należy ustalić na podstawie obliczeń statycznych zgodnie z PN-B-03150:2000.
6.
6.1.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.

Warunki odbioru materiałów i elementów na budowie

6.2.1. Badanie materiałów przewidzianych w projekcie technicznym i w warunkach technicznych wykonania konstrukcji powinno być dokonane przy dostawie
materiałów. Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i świadectw
kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymogami dokumentacji technicznej i PN.
6.2.2. Badania elementów przed ich zamontowaniem powinny obejmować:
─ sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej,
─ sprawdzenie wymiarów wzorników i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów i porównanie ich zgodności z wymaganiami podanymi w warunkach technicznych.
6.3.

Odbiór materiałów drewnianych

6.3.1. Przy odbiorze materiałów drewnianych
Przy odbiorze materiałów drewnianych sprawdzenie klasy jakości odbywa się zgodnie ze wskazaniami zawartymi w normach PN-B-03150:2000
i PN-82/D-94021.
6.3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów drewnopochodnych
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów drewnopochodnych podane są w normach: PN-EN 636–1, –2, –3:2000; PN-EN 312–4, –5, –6, –7:2000;
PN-EN 300:2000; PN-EN 622-2, -3, -5:2000. Poza stwierdzeniem klasy jakości tworzywa przy odbiorze materiałów ocenia się odchyłki wymiarowe i porównuje
z granicznymi. W tablicach 1÷4 zawarte są zestawienia granicznych wartości odchyłek dla elementów drewnianych i drewnopochodnych.
6.3.3. Odbiór tarcicy (desek, łat, krawędziaków), graniczne odchyłki. Liczby z kropka oznaczają, że odchyłki te mogą wystąpić najwyżej w 20% sztuk badanej
tarcicy, a liczby bez kropek – w dowolnej liczbie elementów. Podobnie ustala się dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla materiałów drewnopochodnych, które
występują w postaci płyt o różnej grubości.
Tablica 1. Graniczne odchyłki wymiarowe desek, łat o szerokości b i krawędziaków
Wymiary
elementu
długość
szerokość
grubość

deski, bale
+50
-20*
+3
-1*
+1
-1*

Odchyłki wymiarowe [mm]
łaty b < 50 mm
łaty b ≥ 50 mm
+50
-20*
+50
-20*
+2
-1*
+2
-1*
+1
-1*
+2
-1*

krawędziaki, belki
+50
-20*
+3
-2*
+3
-2*
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Tablica 2. Graniczne odchyłki wymiarowe płyt ze sklejki
Odchyłki wymiarowe [mm]
Grubość płyt
[mm]

na grubości
[mm]

na długości i szerokości
[mm]

±0,5
±0,6
±0,7

±5
±5
±5

5÷6
8÷12
15÷20

wichrowatość i spaczenie
[mm/m]
nie bada się
10* gdy grubość płyty > 10 mm
10*

Tablica 3 . Graniczne odchyłki wymiarowe płyt pilśniowych twardych klas I i II

Grubość płyty
[mm]

Odchyłki wymiarowe
odchylenie od kąta
długość
prostego
i szerokość
[mm]
[mm/m]

grubość
[mm]

 + 0,5 

± 0,8 
 − 0,4 
+ 0,4  + 0,4 


− 0,2  − 0,2 

4÷5

5,5

 + 0,6 

± 0,4 
 − 0,2 

6,4

odchylenie od
prostoliniowości
krawędzi
[mm/m]

-0,4 (-0,5)

±0,2

1,5

-

±0,2

1,5

-

±0,2

1,5

±0,2

1,5

-0,5 (-0,6)
5,5÷6,4
Liczby w nawiasach dotyczą płyt pilśniowych klasy II
Tablica 4. Graniczne odchyłki wymiarowe płyt wiórowych

Odchyłka wymiarowa
Klasa płyty

I
II
pozostałe
6.4.

grubość płyty
[mm]

8,10,12,15,16,
18,19
8,10,12,15,16,
18,19
8÷19

grubość
[mm]

długość
i szerokość
[mm]

±0,2
±0,3
±0,3
±0,4

±0,5
±0,5
±0,5
±0,5

odchylenie od
kąta prostego
i prostoliniowości
[mm/m]
2
2
2
2
-

odchylenie od
płaskowości
[mm/m]
2
2
-

Odbiór elementów konstrukcji

6.4.1. Graniczne odchyłki elementów konstrukcji
Graniczne odchyłki elementów konstrukcji przed ich zamontowaniem powinny być podane na każdym rysunku dokumentacji technicznej obiektu. Wartość odchyłek wymiarowych górnych i dolnych zależą od przyjętej klasy dokładności wykonania. W budownictwie stosuje się 9 klas dokładności wykonania konstrukcji,
a przedział wartości tolerancji w poszczególnych klasach jest niejednakowy, np. w klasie 1 dokładności zawiera się w granicach od 0,25 mm do 1,55 mm, natomiast gdy wymagana jest 9 klasa dokładności, to przedział ten wynosi od 10 mm do 80 mm. Jeśli na rysunkach konstrukcyjnych obiektu nie podano dopuszczalnych odchyłek wymiarowych lub klas dokładności wykonania, to odchyłka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna być większa niż l/200 rozpatrywanego wymiaru. W tablicy 5 zestawiono odchyłki wymiarowe drewnianych układów konstrukcyjnych.
Tabela 5. Graniczne odchyłki wymiarowe konstrukcji drewnianych
Wymiary

Odchyłki
[mm]
[mm]
0,1
0÷5
0,5
6÷25
1,0
26÷100
2,0
101÷250
Odchyłka wymiarowa dla elementów
Długości większej niż 12 m
Nie powinna przekraczać 60 mm

Wymiary
[mm]

Odchyłki
[mm]

251÷1200
1201÷3000
3001÷6000
6001÷12000

5
10
20
30

6.4.2. Przed zamontowaniem konstrukcji należy sprawdzić jakość wykonania połączeń elementów
Przed zamontowaniem konstrukcji należy sprawdzić jakość wykonania połączeń elementów i stwierdzić ich zgodność z wymogami zawartymi w dokumentacji
technicznej. Ponadto, przy użyciu miarki stalowej z podziałką milimetrową, należy sprawdzić wymiary poszczególnych elementów i porównać je z wartościami
podanymi w dokumentacji, należy również sprawdzić wilgotność zastosowanego drewna.
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6.4.3. Szczegółowa kontrola złączy elementów drewnianych i materiałów drewnopochodnych
Szczegółowa kontrola złączy elementów drewnianych i materiałów drewnopochodnych (sklejki, płyt pilśniowych i wiórowych) powinna wykazywać pełną zgodność wykonania z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz postanowieniami odpowiednich norm dotyczących połączeń na gwoździe, sworznie
i śruby, wkręty, pierścienie zębate, płytki kolczaste, jednostronne klamry, wręby czołowe.
7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem konstrukcji murowych jest:
─ m3 (metr sześcienny) dla elementów konstrukcyjnych,
─ m (metr) dla balustrad, cokolików,
─ m2 (metr kwadratowy) dla podłóg,
─ (stopień) dla stopni schodowych.

8.
8.1.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące obioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt 6. niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami określonymi odpowiednio w pkt 5.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i SST. Jeżeli chociaż jeden
wynik badania daje wynik negatywny materiały i konstrukcje nie powinny być odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy konstrukcji drewnianych i ponownie zgłosić do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) element musi być rozebrany i wykonany ponownie.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym
przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik budowy).

9.
9.1.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2.

Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty może być dokonana według następujących sposobów:
─ rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku
jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
─ rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu)
i faktycznie wykonanej ilości robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3.

Cena jednostkowa
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
─ robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
─ wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu,
─ wartość pracy sprzętu z narzutami,
─ koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,
─ podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT).
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących
takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca sprawy te musza zostać
szczegółowo ustalone w umowie.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-93/D-2002
PN-D-02006:2000
PN-75/D-01001
PN-79/D-01011
PN-79/D-01012
PN-EN 519:2000
PN-EN 1912:2000
PN-EN 338:1999:
PN-EN 1194:2000
PN-EN 24014:1999
PN-EN 24015:1999

Surowiec drzewny. Podział, terminologia, symbole.
Surowiec drzewny. Odbiorcza kontrola jakości wg metody alternatywnej. Terminy, definicje, metody badań.
Tarcica. Podział, nazwy i określenia.
Drewno okrągłe. Wady.
Tarcica. Wady.
Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla
maszyn sortujących.
Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. Wizualny podział na klasy i gatunki.
Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.
Konstrukcje drewniane -- Drewno klejone warstwowo -- Klasy wytrzymałości i określenie wartości charakterystycznych.
Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B.
Śruby z łbem sześciokątnym z trzpieniem zmniejszonym (Średnica trzpienia = średnicy podziałowej). Klasa dokładności B.
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PN-EN 24016:1999
BN-87/5028-12
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Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności C.
Gwoździe z trzpieniem gładkim okrągłym i kwadratowym.
Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
Śruby z łbem sześciokątnym.
Śruby z łbem kwadratowym.
Nakrętki sześciokątne.
Nakrętki kwadratowe.
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym.
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SST-03

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-03
KOD CPV 45410000-4
Tynkowanie. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
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1.
1.1.
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WSTĘP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania pn:
OCHRONA ZABYTKÓW I BUDOWNICTWA TRADYCYJNEGO. ODBUDOWA WIEŻY KOŚCIELNEJ PRZY UL. JANA PAWŁA II W M. JEDLINA-ZDRÓJ
UDOSTĘPNIENIE W CELACH TURYSTYCZNYCH Jedlina Zdrój, ul. Jana Pawła II 2, nr działki 238/2 237/8, Obręb 0004 Jedlina Zdrój, AM 1.

1.2.

Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:
─ wykonanie tynków wewnętrznych,
─ wykonanie tynków pocienionych i gładź.
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie
PN-70/B-10100 pkt 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 pkt 3.1.1.
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 pkt 3.3.2.

1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz z definicjami podanymi w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2.
2.3.

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom
technicznym.
Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.4.

Piasek

2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególności:
─ nie zawierać domieszek organicznych,
─ mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25÷0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5÷1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0÷2,0 mm.
2.4.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2.
2.4.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
2.5.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
•
•
•
•
•

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701:1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.6.
3.
3.1.

Fabrycznie przygotowane mieszanki tynkarskie do wypraw pocienionych
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.

Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
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─
─
─
─
─
4.
4.1.

SST-03

mieszarki do zapraw,
agregatu tynkarskiego,
betoniarki wolnospadowej,
pompy do zapraw,
przenośnych zbiorników na wodę.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2.

Transport materiałów
─ Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy
przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni
sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
─ Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
─ Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2.

Warunki przystąpienia do robót
─ Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
─ Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 46 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
─ Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
─ W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
─ Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
─ W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.3.

Przygotowanie podłoża

5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 pkt 3.3.2.
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych
─ W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5÷10 mm.
─ Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową.
─ Nadmiernie suche powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą.
5.4.

Wykonywanie tynków zwykłych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 pkt 3.3.1.
5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z norma PN-70/B-10100.
5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy.
5.4.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
5.4.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.4.7. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do
warstwy narzutu.
5.4.8. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2.
6.
6.1.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki
tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt 2 niniejszej specyfikacji.
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Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.
6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.4.

Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań,
a w szczególności:
─
─
─
─
─
─
─
─
7.
7.1.

zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
prawidłowości przygotowania podłoży,
przyczepności tynków do podłoża,
grubości tynku,
wyglądu powierzchni tynku,
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.

Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie tynków oblicza się w m2 (metrach kwadratowych) jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchnie tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
Powierzchnie stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.3.

8.
8.1.

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2.

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.

8.3.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione
w pkt 6, dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
─ tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
─ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,
─ w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.

8.4.

Odbiór tynków

8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż
3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
─ pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,
─ poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami,
belkami itp.).
8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
─ wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, pilśni itp.,
─ trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
─ ocenę wyników badań,
─ wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
─ stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9.
9.1.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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9.2.

SST-03

Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty może być dokonana według następujących sposobów:
─ rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku
jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
─ rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu)
i faktycznie wykonanej ilości robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3.

Cena jednostkowa
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
─ robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
─ wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu,
─ wartość pracy sprzętu z narzutami,
─ koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,
─ podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT).
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących
takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca sprawy te musza zostać
szczegółowo ustalone w umowie.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 1008:2004
PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-B-30020:1999
PN-B-10106:1997
PN-B-10106:1997
PN-B-10107:1998
PN-B-10109:1998
PN-EN 13139:2003
PN-79/B-06711
PN-90/B-14501
PN-B-19701;1997
PN-B-30041:1997
PN-B-30042:1997
PN-ISO-9000 (Seria 9000,
9001, 9002, 9003 i 9004)

Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wapno.
Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do napraw pocienionych.
Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych.
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
Kruszywa do zaprawy.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Zaprawy budowlane zwykłe.
Cementy powszechnego użytku.
Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
Spoiwo gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
─ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-04
KOD CPV 45421100-5
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
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WSTĘP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczą instalowania stolarki drzwiowej w ramach realizacji zadania pn:
OCHRONA ZABYTKÓW I BUDOWNICTWA TRADYCYJNEGO. ODBUDOWA WIEŻY KOŚCIELNEJ PRZY UL. JANA PAWŁA II W M. JEDLINA-ZDRÓJ
UDOSTĘPNIENIE W CELACH TURYSTYCZNYCH Jedlina Zdrój, ul. Jana Pawła II 2, nr działki 238/2 237/8, Obręb 0004 Jedlina Zdrój, AM 1.

1.2.

Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej.
W skład tych robót wchodzi:
─ montaż stolarki drzwiowej (drzwi obiektowe ze stali),.

1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz z definicjami podanymi w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2.

Drzwi obiektowe ze stali o podwyższonej odporności ogniowej EI 60
Wbudować należy stolarkę drzwiową kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami malarskimi.
• Drzwi jednoskrzydłowe o podwyższonej odporności ogniowej EI 60.
• Konstrukcja: płyta drzwiowa i ościeżnica ocynkowane i zagruntowane (farbą proszkową) w kolorze białoszarym (na bazie RAL 9002).
• Ościeżnica stalowa grubości 2 mm kątowa lub obejmująca uzależniona od grubości przegrody i sposobu montażu.
• Okucia: drzwi stalowe standardowo wyposażone w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, przystosowany pod wkładkę patentową; wkładkę patentową; w komplet klamek przeciwpożarowych w kolorze czarnym (z polipropylenu) z podłużnym szyldem przystosowanym do wkładki patentowej; zawias
sprężynowy lub zależności od wielkości, wyposażenia, sposobu eksploatacji lub montażu drzwi powinny być wyposażone w samozamykacze górne, np.
samozamykacz HDC 35 z szyną.

2.3.

Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót stolarskich to:
─ pianka poliuretanowa, silikony itp.,
─ łączniki – kotwy i kołki rozporowe,
─ środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża.
Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych
bądź PN.

2.4.

Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3.

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez użyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2.

SST-04

Przygotowanie ościeży

5.2.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
5.2.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicy poniżej.
Wymiary zewnętrzne (cm)
wysokość

szerokość
do 150
150 ± 200
powyżej 200
do 150
150 ± 200
powyżej 200

do 150

powyżej 150
5.3.

Liczba punktów
zamocowań
4
6
8
6
8
10

Rozmieszczenie
punktów zamocowań
w nadprożu i progu
na stojak
nie mocuje się
po 2
po 2
po 2
po 3
po 2
nie mocuje się
po 3
po 1
po 3
po 2
po 3

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.3.1. Osadzenie stolarki drzwiowej
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg pkt 6.4. Szczegółowej Specyfikacji Technicznej „Roboty murowe”.
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.
Po zmontowaniu stolarki dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

Miejsca luzów

Wartość luzu i odchyłek
drzwi

5.4.

Luzy miedzy skrzydłami

+2

Między skrzydłami a ościeżnicą

-1

Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.1.

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

6.2.

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru.

6.3.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

6.4.

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.

6.4.1. Ocena jakości stolarki powinna obejmować:
─
─
─
─
─

sprawdzenie zgodności wymiarów,
sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia.

6.5.

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.

6.6.

Roboty podlegają odbiorowi.

6.7.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

6.8.

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
─ sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
─ sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
─ sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, sprawdzenie działania części ruchomych,
─ stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodności z dokumentacją.
Roboty podlegają odbiorowi.

7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące obmiaru
Ogólne zasady dotyczące obmiaru podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót jest:
─ m2 (metr kwadratowy) dla stolarki drzwiowej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.
8.1.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt 6. niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami określonymi odpowiednio w pkt 5.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i SST. Jeżeli chociaż jeden
wynik badania daje wynik negatywny stolarka nie powinna być odebrana.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
─ poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
─ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości stolarki, obniżyć cenę,
─ w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – zdemontować stolarkę lub ślusarkę (elementy nieodpowiadające dokumentacji i SST) i ponownie zamontować prawidłową stolarkę.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym
przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik budowy).

9.
9.1.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2.

Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty może być dokonana według następujących sposobów:
─ rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku
jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
─ rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu)
i faktycznie wykonanej ilości robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3.

Cena jednostkowa
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
─ robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
─ wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu,
─ wartość pracy sprzętu z narzutami,
─ koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,
─ podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT).
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących
takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca sprawy te musza zostać
szczegółowo ustalone w umowie.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-B-10085:2001
PN-B-91000:1996
PN-B-5000:1996
PN-B-30154:1997
PN-75/B-94000
PN-B-94423:1998
PN-B-30150:1997
PN-80/M-02138

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Taśmy uszczelniające poliuretanowe woskowane.
Okucia budowlane. Podział.
Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe.
Kit budowlany trwale plastyczny.
Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
─ Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Strona nr: 34

OCHRONA ZABYTKÓW I BUDOWNICTWA TRADYCYJNEGO. ODBUDOWA WIEŻY KOŚCIELNEJ PRZY UL. JANA PAWŁA II W M. JEDLINA-ZDRÓJ
UDOSTĘPNIENIE W CELACH TURYSTYCZNYCH Jedlina Zdrój, ul. Jana Pawła II 2, nr działki 238/2 237/8, Obręb 0004 Jedlina Zdrój, AM 1

SST-05

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-05
KOD CPV 45421160-3
Instalowanie wyrobów metalowych
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1.
1.1.

OCHRONA ZABYTKÓW I BUDOWNICTWA TRADYCYJNEGO. ODBUDOWA WIEŻY KOŚCIELNEJ PRZY UL. JANA PAWŁA II W M. JEDLINA-ZDRÓJ
UDOSTĘPNIENIE W CELACH TURYSTYCZNYCH Jedlina Zdrój, ul. Jana Pawła II 2, nr działki 238/2 237/8, Obręb 0004 Jedlina Zdrój, AM 1

WSTĘP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki, która zostanie wykonana w ramach
realizacji zadania pn:
OCHRONA ZABYTKÓW I BUDOWNICTWA TRADYCYJNEGO. ODBUDOWA WIEŻY KOŚCIELNEJ PRZY UL. JANA PAWŁA II W M. JEDLINA-ZDRÓJ
UDOSTĘPNIENIE W CELACH TURYSTYCZNYCH Jedlina Zdrój, ul. Jana Pawła II 2, nr działki 238/2 237/8, Obręb 0004 Jedlina Zdrój, AM 1.

1.2.

Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu:
─ krat stalowych..

1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz z definicjami podanymi w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2.

Ślusarka stalowa (kraty)
Wbudować należy ślusarkę stalową (kraty) kompletnie wykończoną z powłokami antykorozyjnymi.
• Na elementy ślusarki stosować wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, St3SX, St3SY wg PN-EN 10025:2002
• Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby.
• Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138.
• Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi.

2.3.

Łączniki
Śruby nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992: 1996 oraz
PN-82/M-82054.20 a ponadto:
─ śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 orazPN-91/M-82343
─ nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171
─ podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887: 2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-82008,
PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039
─ nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

2.4.

Materiały do spawania
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a ponadto:
─ elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
─ drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070: 2002
─ topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm:PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-69356.

2.5.

Badanie na budowie

2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru.
2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
─ jakości materiałów, spoin otworów na śruby,
─ zgodności z projektem,
─ zgodności z atestem wytwórni,
─ jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
─ jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do
dziennika budowy.
3.

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.

4.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem i odpowiednią normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.
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5.
5.1.

SST-05

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2.

Przygotowanie i obróbka elementów
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych przed wbudowaniem powinny być sprawdzone pod względem:
─ gatunku stal,
─ asortymentu,
─ własności wymiarów i prostoliniowości.
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne odchyłki wg PN-B-06200:2002, powinny podlegać prostowaniu. Elementy konstrukcji poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów.
Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagań wg
PN-89/S-1 0050.

5.3.

Spawanie
Spawanie winno odbywać się zgodnie z normą PN-89/S-10050.

5.4.

Montaż nowych elementów konstrukcji stalowej na budowie
Elementy stalowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i zabezpieczyć je antykorozyjnie. W czasie montażu należy dopilnować,
aby prace były prowadzone zgodnie z wymogami przepisów bhp.
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.

6.
6.1.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom podanym w niniejszej SST. Kontrola robót obejmuje:
─ kontrola stali,
─ sprawdzenie elementów stalowych,
─ sprawdzenie wymiarów elementów w stanie gotowym do montażu,
─ kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
─ sprawdzenie połączeń,
─ sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych.
─ sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową.
─ sprawdzenie połączeń,
─ kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji
─ kontrolę jakości powłok antykorozyjnych.

7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
─
─ m2 (metr kwadratowy) dla krat..

8.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9.
9.1.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2.

Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów:
─ rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku
jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
─ rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu)
i faktycznie wykonanej ilości robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3.

Cena jednostkowa
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:
─ robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
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─ wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu,
─ wartość pracy sprzętu z narzutami,
─ koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,
─ podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących
takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca sprawy te musza zostać
szczegółowo ustalone w umowie.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-80/M-02138
PN-87/B-06200
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430
PN-75/M-69703
PN-EN 1993-1-4
PN-71/H-86020
PN-M-69011
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Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnej.
Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna) – Gatunki.
Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-06
KOD CPV 45442100-8
Roboty malarskie
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WSTĘP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich wewnątrz obiektu, które
zostaną wykonane w ramach realizacji zadania pn:
OCHRONA ZABYTKÓW I BUDOWNICTWA TRADYCYJNEGO. ODBUDOWA WIEŻY KOŚCIELNEJ PRZY UL. JANA PAWŁA II W M. JEDLINA-ZDRÓJ
UDOSTĘPNIENIE W CELACH TURYSTYCZNYCH Jedlina Zdrój, ul. Jana Pawła II 2, nr działki 238/2 237/8, Obręb 0004 Jedlina Zdrój, AM 1.

1.2.

Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania
─ wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń),
obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania
powłok malarskich wewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1. Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.),
na której będzie wykonywana powłoka malarska.
1.4.2. Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.
1.4.3. Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze
spoiwa.
1.4.4. Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic olejów, poliestrów), który tworzy powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
1.4.5. Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
1.4.6. Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.
1.4.7. Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków pomocniczych.
1.4.8. Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.).
1.4.9. Farba i emalie na spoiwach -żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.
1.4.10. Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.
1.4.11. Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego
itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.
1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt
1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:
─ oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich
Norm,
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
─ deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
─ oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
─ termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
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2.2.

SST-06

Rodzaje materiałów

2.2.1. Środek przeznaczony do zabezpieczenia drewna budowlanego, montowanego w przestrzeniach uniemożliwiających wymywanie, przed działaniem ognia,
owadów, grzybów domowych (powodujących głęboki rozkład drewna) oraz pleśni – np. FIRESTOP

Dane techniczne:
Skład:
Postać:
Zapach:
Temperatura zapłonu:
Gęstość (20% roztwór)w temp.20ºC:
pH 20% roztwór wodny:
Agresywność korozyjna wobec stali:
Rozpuszczalność:

mieszanina związków organicznych i nieorganicznych;
krystaliczny, sypki proszek, barwy szaro-białej;
charakterystyczny, zanikający po impregnacji;
produkt niepalny;
1,096 g/cm3;
6,0;
średnia, malejąca;
rozpuszcza sie w wodzie.

2.2.2. Uniwersalny środek gruntujący, nie zawierający rozpuszczalników i plastyfikatorów, bezemisyjny – np. StoPrim Plex
Charakterystyka
Funkcja

Zakres stosowania

Podstawowe składniki

Parametry

Nie zawierający rozpuszczalników i plastyfikatorów, bezemisyjny.
Wzmacniający powierzchniowo.
Dobre właściwości penetrujące.
Poprawiający przyczepność.
Regulujący chłonność podłoża.
Do stosowania wnętrz i na zewnątrz.
Jako powłoka gruntująca na mineralne podłoża i nośne stare powłoki, kruche i piaszczące się
podłoża, do wzmocnienia kredujących starych powłok i jako środek redukujący chłonność porowatych podłoży.
StoPrim Plex nadaje się doskonale do gruntowania porowatych, chłonnych podłoży, jak tynki, nie
wypalona ceramika, porobeton, itp.
Dyspersja polimerowa, woda, dodatki, środki konserwujące.
Kryterium
Gęstość
Zawartość części
stałych
Odczyn PH

Norma Wytyczne
PN-EN ISO 2811-2
VIQP 033/VILS 001
VIQP 011

Wartość
1,0
8,6

Jednostka
g/cm³

Dodatkowe

%

7,5÷8,5

2.2.3. Mineralna masa szpachlowa do wypełnień i wygładzania – np. StoLevell In Fill
Charakterystyka
Funkcja
Optyka
Obróbka
Zakres stosowania

Podstawowe składniki

Parametry

Wysoka zdolność wypełniania.
Zdolność wypełniania rys.
Dobra przyczepność do podłoża.
Naturalna biel.
Nadaje się do szlifowania.
Do wnętrz.
Na podłoża mineralne.
Nie nanosić na wilgotne i zabrudzone powierzchnie.
Nie nadaje się na podłoża betonowe.
Siarczan wapniowy, proszek polimerowy, węglan wapnia, dodatki.
Kryterium

Norma Wytyczne

Gęstość stwardnia-

DIN 18555

Wartość
1,2

Jednostka
g/cm³ 1)

Dodatkowe

łej zaprawy
1)g/cm³

= kg/dm3

2.2.4. Wewnętrzna farba silikatowa o mineralnym charakterze – np. StoColor Sil In
Wewnętrzna farba silikatowa o mineralnym charakterze, wysokiej dyfuzyjności, doskonałej przyczepność, zdolności przenoszenia naprężeń, nie zawierająca
środków konserwujących. Szczególnie nadaje się do obiektów zabytkowych.
Charakterystyka
Funkcja

Optyka
Zakres stosowania

Podstawowe składniki

Nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów, bezemisyjna.
Nie zawiera substancji wywołujących efekt foggingu.
Bardzo dobra siła krycia.
Odporność na szorowanie na mokro klasa 2 wg PN-EN 13 300.
Głęboki mat wg PN-EN 13 300.
Wysoki stopień bieli.
Do wnętrz.
Wysokiej jakości wewnętrzna farba silikatowa o doskonałej dyfuzyjności. Szczególnie dobrze nadaje
się do obiektów zabytkowych.
Nie nanosić na zawilgocone lub zabrudzone podłoża.
Szkło wodne potasowe, dyspersja polimerowa, biel tytanowa, węglan wapnia, wypełniacze silikatowe, woda, dodatki.
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Kryterium
Gęstość
Zawartość części
stałych
Odczyn pH
Odporność na szorowanie na mokro
Stopień bieli
Parametry

Połysk
Wsp. odbicia rozproszonego
Gęstość strumienia
dyfuzji pary wodnej V
Ekwiwalent grubość
warstwy powietrza sd
Wsp. dyfuzji pary
wodnej µ
Grubość powłoki

Norma Wytyczne
DIN 53217
VIQP 033/VILS 001
(Sto intern)
VIQP 011
(Sto intern)
PN-EN 13 30

Wartość
1,5
58

CIE

77

PN-EN 13 300

Jednostka
g/cm³ 1)

Dodatkowe

%

11÷12
2 5)
%

6)

DIN 5033-9

89

Y

PN-EN ISO
7783-2 3)
PN-EN ISO
7783-2 3)
PN-EN ISO
7783-2 3)
PN-EN 1062-1

> 400

g/(m2 d)

< 0,05 2)
< 500

100÷120
g/cm³ = kg/dm3
2) klasa 1
3) odbiegające będą próby przy wysychaniu w + 23°C
4) wyliczany z wartości sd i grubości warstwy lub wartość obliczeniowa wg DIN 4108
5) klasa odporności na szorowanie na mokro
6) głęboki mat
7) klasa 2

µm

1)

2.2.5. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
• farby na spoiwach:
─ żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,
─ żywicznych rozcieńczalnych wodą,
─ mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia wodą,
─ mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.6. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować:
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
• farby olejne ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
• farby na spoiwach:
─ rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe,
─ mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą,
─ mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102,
• farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.7. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
─ rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowy, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
─ środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
─ środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
─ kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych
bądź PN.
2.2.8. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.
3.
3.1.

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
─ szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
─ szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
─ pędzle i wałki,
─ mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,
─ agregaty malarskie ze sprężarkami,
─ drabiny i rusztowania.

4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4

4.2.

Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu.
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu
farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe należy pakować, składować na budowie zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 "Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport”.

5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2.

Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży
pod malowanie i kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),
• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonywać po:
• wykonaniu tzw. białego montażu,
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów,
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

5.3.

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-68/B-10020. spoiny muru powinny być całkowicie
wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione.
Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej.
Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej
w tablicy 1.
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania
Lp.
1
2
3
4

Rodzaj farby
Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą
Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci
suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej
Farby na spoiwach mineralno-organicznych

Największa wilgotność podłoża,
w % masy
4
3
6
4

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.
5.3.2. Beton
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na
które wydano aprobaty techniczne.
Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona.
5.3.3. Tynki zwykłe
3) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).
4) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia
tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.
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5) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych w tablicy 1.
6) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
5.3.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków
i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne
uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną.
5.3.6. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnie dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy
i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.7. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.
5.4.

Warunki prowadzenia robót malarskich

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
─ przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych),
─ w temperaturze nie niższej niż +5ºC, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0ºC,
─ w temperaturze nie wyższej niż 25ºC, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20ºC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednia wentylację.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt 5.3., a warunki prowadzenia robót
wymagania określone w pkt 5.4.1.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
• sposób przygotowania farby do malowania,
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),
• krotności nakładania kolejnych warstw,
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
• zalecenia w zakresie bhp.
5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone
w pkt 5.4.1.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione w pkt 5.4.2.
5.5.

Wymagania dotyczące powłok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową,
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulęgających rozcieraniu.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą
Powłoki te powinny być:
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża.
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
d) spękań,
e) łuszczenia się powłok,
f) odstawania powłok od podłoża.
5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralno-organicznych
Powłoki z farb mineralnych powinny:
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
c) nie mieć śladów pędzla,
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących),
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f) nie mieć przykrego zapachu.
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) na powłokach wykonywanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego
z nich nie przekraczającej 20 cm2,
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.
5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych
Powłoka z lakierów powinna:
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową,
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,
c) dobrze przylegać do podłoża,
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.
6.
6.1.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach:
• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania.
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:
• murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie
spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,
• podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,
• tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,
• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz
zabezpieczenie wkrętów,
• elementów metalowych – czystość powierzchni.
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą
suszarkowo-wagową.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.2.2. Badania materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt 2.2.2.÷2.2.4.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
─ czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w
robotach malarskich,
─ terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
─ wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a) w przypadku farb ciekłych:
• skoagulowane spoiwo,
• nieroztarte pigmenty,
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
• kożuch,
• ślady pleśni,
• trwały, nie dający się wymieszać osad,
• nadmierne, utrzymujące się spienienie,
• obce wtrącenia,
• zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
• ślady pleśni,
• zbrylenie,
• obce wtrącenia,
• zapach gnilny.
6.3.

Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją projektową, SST i instrukcjami producentów farb.
Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.
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6.4.

Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
─ zgodności z dokumentacją projektową, SST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
─ jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
─ prawidłowości przygotowania podłoży,
─ jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania.
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
• sprawdzenie odporności na wycieranie,
• sprawdzenie przyczepności powłoki,
• sprawdzenie odporności na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powlokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każda
stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,
• na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne
spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora
(Zamawiającego) oraz Wykonawcy.

7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.

Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich
Powierzchnie malowania oblicza się w m2 (metrach kwadratowych) w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się
otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2.
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami
Lp.
01
02
03
04

Stosunek rzutu powierzchni ozdób
do całej powierzchni ściany lub sufitu
10%
20%
40%
ponad 40%

Współczynnik
1,10
1,20
1,40
2,00

Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeżnicami wraz z ćwierćwałkami) oblicza się w m2 (metrach kwadratowych)
powierzchni w świetle wykończonych otworów (ościeży), stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3.
Tablica 3. współczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej
Lp.

Nazwa elementu

Współczynnik

a

b
Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydłami i ościeżnicami (łącznie
z ćwierćwałkami)
─ bez szczeblin
─ ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2
─ ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2
─ ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby 0,20 m2
─
ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2
Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami
─ bez szczeblin
─ ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2
─ ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2
─ ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby 0,20 m2
─ ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2
Drzwi z ościeżnicami (łącznie ćwierćwałkami) i skrzydłami
─ pełnymi lub z jedną szybą o powierzchni do 0,2 m2
─ pełnymi z obramowaniem gładkim

c

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
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13
14
15
16
7.3.

b
─ pełnymi z obramowaniem profilowanym
─ szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni do 0,1 m2 każdej szyby
─ szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2 każdej szyby
całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokości do 30 cm
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c
3,00
2,50
2,10
1,70

W SST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich
W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8.
8.1.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8

8.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi
podłoży pod malowanie, określonymi w pkt 5.3.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9.
9.1.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9

9.2.

Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
─ określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez Zamawiającego lub
─ ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie uwzględniają:
─ przygotowanie stanowiska roboczego,
─ dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
─ obsługę sprzętu nieposiadajacego etatowej obsługi,
─ ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi
lub terenu,
─ zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,
─ przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,
─ przygotowanie podłoży,
─ próby kolorów,
─ demontaż: przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np.
skrzydeł okiennych i drzwiowych,
─ wykonanie prac malarskich,
─ usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
─ oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,
─ likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są równie: koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m
od poziomu podłogi lub terenu.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-68/B-10020
PN-70/B-10100
PN-91/B-10102
PN-89/B-81400
PN-EN ISO 2409:1999
PN-EN 13300:2002
PN-C-81607:1998
PN-C-81800:1998
PN-C-81801:1997
PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.
Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.
Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
Lakiery nitrocelulozowe.
Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
Farby olejne i alkidowe.
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PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002
PN-EN 1008:2004

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
─ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
─ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r.
─ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-07
KOD CPV 45310000-3
Roboty instalacyjne elektryczne
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1.
1.1.

OCHRONA ZABYTKÓW I BUDOWNICTWA TRADYCYJNEGO. ODBUDOWA WIEŻY KOŚCIELNEJ PRZY UL. JANA PAWŁA II W M. JEDLINA-ZDRÓJ
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WSTĘP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych,
które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania pn:
OCHRONA ZABYTKÓW I BUDOWNICTWA TRADYCYJNEGO. ODBUDOWA WIEŻY KOŚCIELNEJ PRZY UL. JANA PAWŁA II W M. JEDLINA-ZDRÓJ
UDOSTĘPNIENIE W CELACH TURYSTYCZNYCH Jedlina Zdrój, ul. Jana Pawła II 2, nr działki 238/2 237/8, Obręb 0004 Jedlina Zdrój, AM 1.

1.2.

Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych pomieszczeń oraz instalacji elektrycznych towarzyszących:
─ zasilanie od złącza,
─ oświetlenie terenu,
─ iluminacja budynku,
─ instalacje oświetlenia podstawowego,
─ instalacje oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),
─ instalacje gniazd wtykowych i siły,
─ instalacja przeciwporażeniowa,
─ instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych.

1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz z definicjami podanymi w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, SST, obowiązującymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.

MATERIAŁY
UWAGA:
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIEŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI SŁUŻĄ OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ.
DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM:
• SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH
• PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
• UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

2.1.

Warunki ogólne stosowania materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji oraz być zgodne z dokumentacją projektową. Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej jakości. Jakiekolwiek przeróbki projektowe, budowlane i instalacyjne muszą być wykonane na koszt Wykonawcy.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, powinny być zaopatrzone przez producenta w deklaracje zgodności. Inne materiały powinny być wyposażone
w takie dokumenty na życzenie Inwestora. Przewody kabelkowe powinny mieć izolację nie niższą niż 500V. Osprzęt elektryczny i oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny być wykonane w stopniu ochrony od czynników zewnętrznych nie niższym niż IP44.

2.2.

Deklaracja zgodności
Wyroby i materiały winny spełniać warunki określone Ustawą dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość.
Kable energetyczne należy przechowywać na bębnach kablowych w pozycji stojącej. Dopuszcza się przechowywanie krótkich odcinków kabla
w związanych kręgach. Średnica kręgu min. 40-krotna średnica zewnętrzna kabla. Kręgi powinny posiadać metryczki przedstawiające typ kabla oraz jego długość. Kręgi układać poziomo. Kable zabezpieczyć przed zawilgoceniem przez założenie kapturków z materiałów termokurczliwych. Rury osłonowe należy przechowywać w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych w pozycji pionowej, z dala od elementów grzejnych.
Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oświetlonych z zachowaniem specyficznych cech do typu i rodzaju materiałów.

2.3.

Rodzaj użytych materiałów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kable YKXS 4x1x50 mm2,
Kable YKXSżo 1x1x50 mm2,
Przewód Ly 16 mm2,
Przewód YDYżo-450/750V 3x2,5 mm2, 4x2,5 mm2, 5x2,5 mm2, 5x4 mm2, 5x1x16 mm2,
Przewód NHXH 3x1,5 mm2 E90,
Rozdzielnice,
Bednarka ocynkowana,
Puszki instalacyjne,
Gniazda i łączniki podtynkowe,
Oprawy świetlówkowe, żarowe i LED,
Złączki, uchwyty, wsporniki i inne materiały pomocnicze.

Strona nr: 50

OCHRONA ZABYTKÓW I BUDOWNICTWA TRADYCYJNEGO. ODBUDOWA WIEŻY KOŚCIELNEJ PRZY UL. JANA PAWŁA II W M. JEDLINA-ZDRÓJ
UDOSTĘPNIENIE W CELACH TURYSTYCZNYCH Jedlina Zdrój, ul. Jana Pawła II 2, nr działki 238/2 237/8, Obręb 0004 Jedlina Zdrój, AM 1

3.

SST-07

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów,
konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.

5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5, oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót BudowlanoMontażowych Tom V Instalacje elektryczne.
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność
z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2.

Zestawienie rodzaju robót
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasy kablowe ( rowy, bruzdy i kanały instalacyjne)
Układanie przewodów w gotowych trasach kablowych
Rozdzielnice
Instalacja oświetleniowa
Instalacja gniazd wtykowych
Instalacja siłowa, sterownicza
Instalacja wyrównawcza
Instalacja uziemiająca
Instalacja komputerowa
Pomiary
Dokumentacja powykonawcza

5.2.1. Montaż urządzeń rozdzielczych i osprzętu.
Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu tych urządzeń.
Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z łbem sześciokątnym, najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne
należy zachować zgodnie z przepisami
5.2.2. Połączenie elektryczne przewodów
• Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić
i wygładzić.
• Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską.
• Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową.
• Połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie technicznym.
• Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną
• Połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi należy wykonywać za pomocą spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi zabezpieczyć przed
korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą.
5.2.3. Trasy kablowe
Trasy kablowe projektowane i wykonywane są przez branżę elektryczną
5.2.4. Układanie przewodów w gotowych trasach kablowych
─ przewody układać z zachowaniem siły wciągania i promieni gięcia zgodnie ze specyfikacją producenta kabli;
─ kable prowadzić w jednej płaszczyźnie, tj. nie wolno owijać kabli dookoła rur, kolumn, itp.
─ przejścia przewodów przez ściany należy uszczelnić w klasie odporności ogniowej dla danej przegrody budowlanej stosując na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla najwyższej strefy pożarowej
─ układając przewody należy wyrównać trasę tak, aby nie było wybrzuszeń, narażających izolację przewodów na uszkodzenie;
─ przy domierzaniu przewodów należy przewidzieć rezerwę umożliwiającą pozostawienie w puszkach (lub przy montowanych urządzeniach) końców
przewodów o długości niezbędnej do wykonania połączeń; przewody należy ucinać szczypcami;
─ należy zostawić 25% zapasu miejsca rezerwowego w rozdzielnicach,
─ przejścia przewodów przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych zaopatrzyć w przepusty o odporności ogniowej klasy EI 120, a przechodzące
przez stropy międzykondygnacyjne w przepusty o odporności ogniowej klasy EI 60.
5.2.5. Próby pomontażowe.
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, urządzeń.
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Warunki szczegółowe wykonania robót

5.3.1. Układanie rur, korytek i osadzania puszek
Rury należy układać i mocować w uprzednio zamocowanych uchwytach. Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Koryta powinny być mocowane za pomocą śrub lub specjalnych uchwytów i konstrukcji wsporczych. Konstrukcje wsporcze
i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji, powinny być zamocowane do podłoży w sposób trwały. Zabrania się układania rur i korytek wraz z wciągniętymi w nie przewodami. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z
tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszcze wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien
wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm. Puszki należy osadzić na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych
lub klejenia.
5.3.2. Układanie i mocowanie przewodów wtynkowych
Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania
połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. Do puszek należy
wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki.
W pokojach biurowych przewody do zasilania stanowisk poprowadzić w kanałach instalowanych w szlichcie podłogowej.
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. Przed
tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem.
5.3.3. Łączenie przewodów
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie
zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodów nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.
5.3.4. Przejścia przez ściany i stropy
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych. Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się
wyziewów.
5.3.5. Rozdzielnice zasilające
Rozdzielnice instalować jako naścienne i wnękowe zgodnie z projektem budowlanym.
Rozdzielnie wyposażyć zgodnie z projektem wykonawczym.
5.3.6. Montaż osprzętu i przewodów
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Osprzęt i łączniki należy instalować
w podtynkowych puszkach instalacyjnych jednokrotnych. Gniazda wtyczkowe montować nad posadzką na wysokości 1,3÷1,4m.
5.3.7. Instalacja oświetleniowa
Doprowadzenia przewodów do opraw należy wykonać w sposób nie powodujący naprężeń mechanicznych). Przewody układać w przestrzeni nad sufitem podwieszanym i pod tynkiem, w przestrzeni między płytowej w ściankach gipsowych i na uchwytach na tynku. Osprzęt zastosować w zależności od sposobu wykonania instalacji i charakteru pomieszczeń, tzn.:
─ dla instalacji podtynkowych i prowadzonych w rurach, osprzęt podtynkowy w wykonaniu normalnym i szczelnym,
─ łączniki instalować na wys. 1 ,3÷1,4m od podłogi.
5.3.8. Instalacje siłowe
Doprowadzenia przewodów do rozdzielnic i listew zaciskowych należy wykonać w sposób nie powodujący naprężeń mechanicznych (mocowanie uchwytami odstępowymi, prowadzenie w rurkach). Przewody i kable układać w przestrzeni nad stropem podwieszanym w karbowanych rurkach PCV, pod tynkiem, w przestrzeni międzypłytowej w ściankach gipsowych w karbowanych rurkach PCV. Osprzęt w zależności od sposobu wykonania instalacji oraz charakteru i przeznaczenia pomieszczeń, tzn.:
─ dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferą o zwiększonej wilgoci, osprzęt podtynkowy w wykonaniu szczelnym.
─ dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferą o normalną, przewidziano osprzęt w wykonaniu podtynkowym.
5.3.9. Instalacja uziemiająca
Zakres robót:
─ wykonanie głównych połączeń wyrównawczych obejmujących wszystkie wykonane metalowe instalacje rurowe. Połączenia wyrównawcze główne
i miejscowe wykonać w sposób zgodny z dokumentacją projektową
─ wykonanie mostków na wodomierzach, filtrach i pompach lub innych elementach rozłącznych instalacji rurowych
─ wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych stosowanych elementów wymagających takiego zabezpieczenia
─ wykonanie badań i pomiarów potwierdzających prawidłowość wykonania i uzyskania właściwych wartości parametrów technicznych ( rezystancja
uziemienia)
─ likwidacja miejsca pracy i uporządkowanie terenu oraz naprawa elementów uszkodzonych w czasie wykonywania prac (nawierzchni)
Materiały powinny być jak określono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru
i posiadają wymagane dopuszczenia potwierdzone deklaracjami zgodności.
5.3.10. Połączenia wyrównawcze.
Wykonać pionową szynę wyrównawczą z taśmy stalowej cynkowanej FeZn 20x3mm. Miejscowe połączenia wyrównawcze wykonać przewodem LgYc-750 V 10
mm2.
Połączeniem wyrównawczym objąć:
─ zacisk PE w instalowanych rozdzielnicach
─ główną szynę wyrównawczą
─ metalowe kanały wentylacyjne
─ inne przewodzące prąd instalacje rurowe.
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Przewody wyrównawcze powinny być oznaczone kolorem żółto- zielonym.
Przewody wyrównawcze należy układać tak aby nie były narażone na naprężenia i uszkodzenia. Metalowe poręcze objąć połączeniami wyrównawczymi.
Połączenia z elementami konstrukcyjnymi z wyjątkiem połączeń spawanych i połączeń w obudowie nierozbieralnej, np. zatapianych w materiale izolacyjnym powinny być dostępne dla kontroli.
Wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze. Jako połączenia wyrównawcze miejscowe mogą być wykorzystywane zamocowane na stałe części obce, np.
stalowe konstrukcje budowlane. Połączenia wyrównawcze wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-5-54:1999
5.3.11. Próby
Po wykonaniu instalacji należy wykonać próby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej instalacji zasilającej, sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiarów należy używać mierników posiadających aktualne atesty legalizacyjne. Należy wykonać następujące
próby:
• Ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych
• Pomiar rezystancji izolacji
• Samoczynnego wyłączenia zasilania
• Sprawdzenia biegunowości
• Badanie wyłączników różnicowo-prądowych
• Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego
5.3.12. Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego.
Do dokumentacji należy dołożyć kopie deklaracje zgodności potwierdzone podpisem wykonawcy za zgodność z oryginałem, zastosowanych urządzeń oraz protokoły z przeprowadzonych pomiarów.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne”, pkt 6.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania badań
materiałów oraz robót. Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
Po wykonaniu instalacji należy ją sprawdzić wg PN-IEC 60364-6-61 2000 "Sprawdzenie odbiorcze".
1) należy sprawdzić czy nie pozostawiono ostrych krawędzi koryt kablowych przy zejściach kabli
2) należy sprawdzić czy izolacja kabli nie posiada widoczne uszkodzenia powłoki zewnętrznej
3) należy sprawdzić łuki kabli są odpowiednie i nie mają zagięć
4) sprawdzenie kabli i osprzętu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów według których zostały wykonane, na podstawie deklaracji zgodności wydanej przez producenta, protokołów odbioru albo innych dokumentów.
5) sprawdzenie ciągłości żył (roboczych i powrotnych) oraz zgodności faz
a) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 500 V, dokonując odczytu
po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik pomiaru należy uznać za dodatni, jeżeli opór izolacji wynosi co najmniej 0,5 MΩ
b) rezystancja izolacji każdej żyły kabla względem pozostałych, zwartych i uziemionych odniesiona do temperatury 20°C powinna być nie mniejsza niż:
─ 20 MΩdla kabli z izolacją polwinilową
─ 100 MΩdla kabli z izolacją polietylenową
6) próba napięciowa izolacji kabli. Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV pod warunkiem wykonania pomiaru rezystancji izolacji linii kablowej miernikiem o napięciu
2,5kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym bądź przemiennym 50Hz. W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, prąd upływu należy mierzyć oddzielnie dla każdej żyły. Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli:
a) izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75
napięcia probierczego fabrycznego kabla wg N SEP-E-004.
b) wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 µA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu upływu 100 µA.
7) sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń metalicznych instalacji,
8) kompletności tablic rozdzielczych,
9) ułożenie rur, listew, korytek kablowych przed wciągnięciem przewodów,
10) instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,
11) miejsc wyprowadzenia przewodów uziemiających oznaczonych w dokumentacji,
12) sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem,
13) wyników pomiarów rezystancji uziemień,
14) protokołów pomiarów elektrycznych.

7.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostką obmiaru jest:
─ szt.(sztuka) – dla uchwytów, gniazd wtyczkowych, opraw oświetleniowych itp. na podstawie pomiaru w terenie;
─ m (metr) – dla ułożenia kabli, rur osłonowych, uziemiającej na podstawie pomiaru w terenie;
─ kpl. (komplet) – dla opraw oświetleniowych, kurtyn powietrznych na podstawie pomiaru w terenie.

8.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9.
9.1.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty może być dokonana według następujących sposobów:
─ rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku
jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
─ rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu)
i faktycznie wykonanej ilości robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3.

Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:
─ roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy
─ przygotowanie podłoża, uchwytów itp.,
─ montaż rur ochronnych oraz niezbędnych przepustów,
─ montaż konstrukcji wsporczych
─ zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na miejsce wbudowania,
─ wykonanie robót montażowych,
─ wykonanie podłączenia urządzeń,
─ zarobienie i podłączenie kabli i przewodów jedno- i wielożyłowych,
─ montaż osprzętu elektroinstalacyjnego
─ oznakowanie kabli,
─ montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót,
─ wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
miedzy innymi:
• pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego
• pomiary elektryczne obwodu
• pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
• pomiary impedancji pętli zwarciowej
• pomiary kabli energetycznych
• pomiary natężenia oświetlenia
─ próby pomontażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to możliwe, sprawdzenie funkcjonalności układów,
─ doprowadzenie terenu robót do stanu sprzed rozpoczęcia robót, prace porządkowe.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-91/E-05009/01
PN-91/E-05009/02
PN-91/E-05009/03
PN-92/E-05009/41
PN-90/E-05023
PN-IEC 1009
PN-IEC 60364
PN-HD 60364
PN-EN 12464-1
PN-EN 12464-2
PN-86/E-05003
PN-EN 62305
N SEP-E-004

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenia ogólnych charakterystyk.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi.
Wyłączniki różnico-prądowe z wbudowanymi zabezpieczeniami nadprądowymi do użytku domowego i podobnego.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne niskiego napięcia.
Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz.
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
Ochrona odgromowa.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
─ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Tom V., aprobaty techniczne, certyfikaty.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-08
KOD CPV 45233200-1
Nawierzchnie placów i ciągów pieszych (wewnętrzne)
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1.
1.1.

OCHRONA ZABYTKÓW I BUDOWNICTWA TRADYCYJNEGO. ODBUDOWA WIEŻY KOŚCIELNEJ PRZY UL. JANA PAWŁA II W M. JEDLINA-ZDRÓJ
UDOSTĘPNIENIE W CELACH TURYSTYCZNYCH Jedlina Zdrój, ul. Jana Pawła II 2, nr działki 238/2 237/8, Obręb 0004 Jedlina Zdrój, AM 1

WSTĘP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni placów i ciągów pieszych (wewnętrznych) w ramach robót związanych z realizacją zadania pn:
OCHRONA ZABYTKÓW I BUDOWNICTWA TRADYCYJNEGO. ODBUDOWA WIEŻY KOŚCIELNEJ PRZY UL. JANA PAWŁA II W M. JEDLINA-ZDRÓJ
UDOSTĘPNIENIE W CELACH TURYSTYCZNYCH Jedlina Zdrój, ul. Jana Pawła II 2, nr działki 238/2 237/8, Obręb 0004 Jedlina Zdrój, AM 1.

1.2.

Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych SST

1.3.1. Zakres stosowania
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania:
─ nawierzchni placów (wewnętrznych),
─ nawierzchni ciągów pieszych (wewnętrznych).
1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia kostkowa – nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
1.4.2. Obrzeże – element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.3. Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.
1.4.4. Szczelina dylatacyjna – odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi
materiałami wypełniającymi.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.
2.1.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 2..

2.2.

Materiały na podsypkę cementowo-piaskową

2.2.1. Piasek
Piasek na podsypkę powinien spełniać wymagania wg BN-87/6774-04.
2.2.2. Cement
Cement stosowany na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim marki 25.
Cement stosowany do zalania spoin zaprawą cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim marki 35.
Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-88/B-30000. Dostarczanie i przechowywanie cementu powinno odpowiadać wymaganiom BN-88/6731-08.
2.2.3. Woda
Woda do podsypki cementowo-piaskowej powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250.
2.3.

Krawężniki
Krawężniki powinny odpowiadać wymaganiom BN-66/6775-01.

2.4.

Obrzeża
Obrzeża chodnikowe z prefabrykatów betonowych powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03.01 oraz BN-80/6775-03.04.

2.5.

Materiały do nawierzchni placów i ciągów pieszych (wewnętrznych)
Nawierzchnie placów i ciągów pieszych (wewnętrznych) mogą być wykonywane materiałów, zgodnie z dokumentacją projektową i SST.
Kostka kamienna nieregularna powinna odpowiadać wymaganiom wg PN-58/S-96026.

2.6.

Materiały do wykonania podbudowy
Materiały stosowane do podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem powinny odpowiadać wymaganiom OST D-04.05.01 „Podbudowa z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem”, a do podbudowy z chudego betonu wg OST D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu”.
Materiały stosowane do podbudowy wykonywanej z kruszywa łamanego lub z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinny odpowiadać wymaganiom wg OST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego” lub OST D-04.04.01 „Podbudowa z kruszywa naturalnego”.

2.7.

Materiały do robót wykończeniowych
Materiały do umacniania skarp i rowów przy wykonywaniu placów i ciągów pieszych (wewnętrznych), powinny odpowiadać wymaganiom wg OST D-06.01.01
„Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, darniowanie”.

Strona nr: 56

OCHRONA ZABYTKÓW I BUDOWNICTWA TRADYCYJNEGO. ODBUDOWA WIEŻY KOŚCIELNEJ PRZY UL. JANA PAWŁA II W M. JEDLINA-ZDRÓJ
UDOSTĘPNIENIE W CELACH TURYSTYCZNYCH Jedlina Zdrój, ul. Jana Pawła II 2, nr działki 238/2 237/8, Obręb 0004 Jedlina Zdrój, AM 1

2.8.

SST-08

Materiały do wykonania odwodnienia
Jeśli w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie elementów odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego na budowanych placach i ciągach pieszych
(wewnętrznych), takich jak: kanalizacja deszczowa, ścieki z elementów prefabrykowanych układanych na skarpach, ścieki z elementów prefabrykowanych (korytek betonowych) układanych w rowach, drenów do odwodnienia wgłębnego itp., to materiały lub prefabrykaty użyte do wykonania odwodnienia powinny odpowiadać wymaganiom:
─ dla kanalizacji deszczowej, wg OST D-03.02.01 „Kanalizacja deszczowa”,
─ dla ścieków z elementów prefabrykowanych układanych na skarpach lub w rowach, wg OST D-06.01.03 „Umocnienie rowów i ścieków brukowcem lub
elementami prefabrykowanymi”,
─ dla drenów do odwodnienia wgłębnego, wg OST D-03.03.01 „Sączki podłużne”.

2.9.

Składowanie materiałów
Składowanie materiałów stosowanych do wykonania placów i ciągów pieszych (wewnętrznych) powinno odpowiadać wymaganiom odpowiednich OST.

3.

SPRZĘT
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Do wykonania parkingów i zatok należy stosować ten rodzaj sprzętu, który został podany w odpowiednich OST.

4.

TRANSPORT
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST-00 „Wymagania ogólne” 4.
Transport materiałów stosowanych do wykonania placów i ciągów pieszych (wewnętrznych) powinien odpowiadać wymaganiom odpowiednich OST.

5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2.

Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze – odtworzenie trasy, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie warstwy humusu oraz inne elementy robót przygotowawczych, które mogą wystąpić przy budowie placów i ciągów pieszych, należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.

5.3.

Roboty ziemne
Roboty ziemne w wykopach należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-02.01.01 „Wykonanie wykopów w gruntach I - V kat.”.
Roboty ziemne w nasypach należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów”.

5.4.

Podłoże
Podłoże pod wykonanie konstrukcji nawierzchni placów i ciągów pieszych (wewnętrznych) powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w OST
D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.

5.5.

Podsypka cementowo-piaskowa
Przy wykonywaniu placów i ciągów pieszych, podsypka cementowo-piaskowa może być stosowana pod ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej, oraz pod
ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem. Zastosowanie podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Wytrzymałość na ściskanie podsypki cementowo-piaskowej po 7 dniach próbek walcowych o średnicy 8 cm powinna wynosić co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach 14 MPa.
Mieszanie podsypki powinno się odbywać w betoniarkach.
Piasek, cement i woda powinny odpowiadać wymaganiom wg punktu 2.3.
Podsypka powinna być rozścielona i wyrównana do profilu zgodnie z dokumentacją projektową.

5.6.

Krawężniki
Ustawienie obrzeży powinno być zgodne z dokumentacją projektową, SST, wskazaniami Inspektora nadzoru oraz wymaganiami OST D-08.01.01 „Krawężniki
kamienne”.

5.7.

Kamienne obrzeża (oporniki) chodnikowe
Ustawienie obrzeży powinno być zgodne z dokumentacją projektową, SST, wskazaniami Inspektora nadzoru oraz wymaganiami OST D-08.03.01 „Obrzeża betonowe”.

5.7.1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe
Materiałem do wyrobu krawężników są bloki kamienne ze skał magmowych, osadowych lub metamorficznych, klasy I i II wg BN-62/6716-04
o cechach fizycznych i wytrzymałościowych określonych w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe obrzeży chodnikowych (oporników) kamiennych
Lp.
1

2
3
4
5

Cechy fizyczne i wytrzymałościowe
Wytrzymałość na ściskanie w stanie
powietrzno-suchym, w kG/cm2, co najmniej
Ścieralność na tarczy Boehmego,
w cm, nie więcej niż
Wytrzymałość na uderzenia, ilość uderzeń, nie mniej niż
Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż
Odporność na zamrażanie, w cyklach

I
1200

Klasa
II
1000

III
600

0,25

0,5

0,75

13

9

6

0,5
nie bada się

1,5
całkowita wg
PN-B-01080

3,0
dobra wg
PN-B-01080

5.7.2. Kształt i wymiary
Kształt obrzeży chodnikowych (oporników) kamiennych przedstawiono na rysunku 1, wymiary podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Obrzeże chodnikowe (opornik) kamienny
Tablica 2. Wymiary obrzeży chodnikowych (oporników) kamiennych
Rodzaj

Wymiar
(w cm)
h
b
l

B6

B7
25÷28
14

25÷28
12

16÷20
8÷10

Do 100

22÷26
10

25÷28
10÷12

25÷28
12÷14

do 100

5.7.3. Wygląd zewnętrzny
W ocenie wyglądu zewnętrznego obrzeży chodnikowych (oporników) kamiennych, należy brać pod uwagę ustalenia normy BN-66/6775-01.
5.8.

Odwodnienie
Jeżeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie elementów odwodnienia przy budowie placów i ciągów pieszych (wewnętrznych), to
w zależności od rodzaju ich występowania warunki wykonania powinny być zgodne z poszczególnymi ogólnymi specyfikacjami według OST D-03.00.00 „Odwodnienie korpusu drogowego”.
Odwodnienie placów i ciągów pieszych powinno być wykonane zgodnie z poszczególnymi ogólnymi specyfikacjami OST D-03.00.00 „Odwodnienie korpusu drogowego”.

5.9.

Wykonanie podbudowy
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni placów i ciągów pieszych (wewnętrznych), należy
wykonywać wg OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.
Podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem należy wykonywać wg OST D-04.05.01 „Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,
a z chudego betonu wg OST D-04.06.00 „Podbudowa z chudego betonu”.
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.01 „Podbudowa z kruszywa naturalnego” oraz OST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego”.

5.10. Wykonanie nawierzchni
Nawierzchnie stosowane na placach i ciągach pieszych (wewnętrznych) powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-05.03.01 „Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularnej, nieregularnej, rzędowej)”.
5.11. Roboty wykończeniowe
Umocnienie skarp placów i ciągów pieszych przez humusowanie, obsianie i ewentualnie darniowanie, należy wykonywać zgodnie z OST D-06.01.01 „Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, darniowanie”.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje inne umocnienia skarp i rowów, np. brukowcem lub elementami prefabrykowanymi, to roboty te należy wykonywać według odpowiednich OST D-06.01.02 „Umocnienie skarp brukowcem” lub OST D-06.01.03 „Umocnienie rowów i ścieków brukowcem lub elementami
prefabrykowanymi”.
6.
6.1.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenie prawidłowości robót przygotowawczych
Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodności z:
a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów,
b) wymaganiami podanymi w OST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.

6.2.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych
Kontrola jakości robót ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodności z:
a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów,
b) wymaganiami podanymi w OST D-02.01.01 „Wykonanie wykopów w gruntach I - V kat.” i OST D-02.03.01”Wykonanie nasypów”.

6.3.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania podłoża
Rodzaj gruntu podłoża należy określić na podstawie badań laboratoryjnych.
Kontrola jakości przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej oraz w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki
Kontrola jakości ułożonej podsypki cementowo-piaskowej polega na sprawdzeniu zgodności z:
a) dokumentacją projektową w zakresie grubości i wyrównania do wymaganego profilu - na podstawie oględzin i pomiarów,
b) wymaganiami podanymi w p. 5.5 niniejszej SST, w zakresie wytrzymałości na ściskanie.

6.5.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania obrzeży
Kontrola jakości wykonania obrzeży polega na sprawdzeniu zgodności z:
a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów,
b) wymaganiami podanymi w OST D-08.03.01 „Obrzeża betonowe”.

6.6.

Sprawdzenie wykonania odwodnienia
Kontrola wykonania odwodnienia polega na sprawdzeniu zgodności z:
a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów,
b) wymaganiami podanymi w odpowiednich OST D-03.00.00 „Odwodnienie korpusu drogowego”.

6.7.

Sprawdzenie wykonania podbudowy
Kontrola jakości wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu zgodności z:
a) dokumentacją projektową w zakresie rodzaju, grubości, szerokości i spadków poprzecznych - na podstawie oględzin i pomiarów,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich OST:
─ dla podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg OST D-04.05.01 „Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,
─ dla podbudowy z chudego betonu wg OST D-04.06.00 „Podbudowa z chudego betonu”,
─ dla podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg OST D-04.04.01 „Podbudowa z kruszywa naturalnego” oraz OST D-04.04.02 „Podbudowa
z kruszywa łamanego”.

6.8.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Kontrola jakości wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodności z:
a) dokumentacją projektową w zakresie grubości konstrukcji, szerokości, rzędnych wysokościowych i spadków poprzecznych,
b) wymaganiami podanymi w OST D-05.03.01 „Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularnej, nieregularnej, rzędowej)”.

6.9.

Sprawdzenie wykonania robót wykończeniowych
Kontrola jakości wykonania robót wykończeniowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową na podstawie oględzin i pomiarów oraz
zgodności z wymaganiami wg odpowiednich OST D-06.00.00 „Roboty wykończeniowe”.

6.10. Ocena wyników badań
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST, powinny być doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodności z OST, a po
przeprowadzeniu badań i pomiarów mogą być ponownie przedstawione do akceptacji Inspektora nadzoru.
7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
─ m2 (metr kwadratowy) dla nawierzchni placu i ciągu pieszego (wewnętrznego) na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie,
─ m (metr) dla krawężnika na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie,
─ m (metr) dla obrzeża (opornika) chodnikowego na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie,
─ m2 (metr kwadratowy) dla humusowania, obsiania i darniowania skarp na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie,
─ m (mer) dla odwodnień liniowych na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

8.

ODBIÓR ROBÓT
Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który powinien być dokonany po:
─ odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych,
─ zdjęciu warstwy humusu lub darniny,
─ wykonaniu robót ziemnych,
─ wykonaniu robót odwodnieniowych,
─ wykonaniu koryta pod konstrukcję nawierzchni i zagęszczeniu podłoża,
b) odbiorowi końcowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu.

9.
9.1.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2.

Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów:
─ rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku
jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
─ rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu)
i faktycznie wykonanej ilości robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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Cena jednostkowa
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:
─ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
─ dostarczenie na teren budowy potrzebnych materiałów,
─ wykonanie robót ziemnych i odwodnieniowych,
─ wykonanie koryta i ułożenie podbudowy, ewentualnie wykonanie podsypki,
─ wykonanie nawierzchni,
─ wykonanie robót wykończeniowych,
─ przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.
Cena wykonania 1 m obrzeża obejmuje:
─ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
─ dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
─ wykonanie wykopu pod ławę,
─ ew, wykonanie szalunku,
─ wykonanie ławy,
─ ustawienie obrzeża na podsypce,
─ wypełnienie spoin,
─ zasypanie zewnętrznej ściany obrzeża gruntem i ubicie,
─ przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-88/B-30000
PN-88/B-32250
PN-58/S-96026
BN-88/6731-08
BN-80/6775.03.03
BN-66/6774-01
BN-87/6774-04
BN-80/6775-03.01
BN-80/6775-03.02
BN-80/6775-03.04

Cement portlandzki.
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
Cement. Transport i przechowywanie.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka.
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne
wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki
i obrzeża.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
OST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”,
OST D-02.01.01 „Wykonanie wykopów w gruntach I - V kat.”,
OST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów”,
OST D-03.00.00 „Odwodnienie korpusu drogowego”,
OST D-03.02.01 „Kanalizacja deszczowa”,
OST D-03.03.01 „Sączki podłużne”,
OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”,
OST D-04.04.01 „Podbudowa z kruszywa naturalnego”,
OST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego”,
OST D-04.05.01 „Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,
OST D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu”,
OST D-05.03.01 „Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularnej, nieregularnej, rzędowej)”,
OST D-06.01.01 „Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, darniowanie”,
OST D-06.01.02 „Umocnienie skarp brukowcem”,
OST D-06.01.03 „Umocnienie rowów i ścieków brukowcem lub elementami prefabrykowanymi”,
OST D-08.01.02 „Krawężniki kamienne”.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-09
KOD CPV 45112700-2
Elementy małej architektury
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1.

OCHRONA ZABYTKÓW I BUDOWNICTWA TRADYCYJNEGO. ODBUDOWA WIEŻY KOŚCIELNEJ PRZY UL. JANA PAWŁA II W M. JEDLINA-ZDRÓJ
UDOSTĘPNIENIE W CELACH TURYSTYCZNYCH Jedlina Zdrój, ul. Jana Pawła II 2, nr działki 238/2 237/8, Obręb 0004 Jedlina Zdrój, AM 1

WSTĘP

1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elementów
małej architektury realizowanych w ramach zadania pn:
OCHRONA ZABYTKÓW I BUDOWNICTWA TRADYCYJNEGO. ODBUDOWA WIEŻY KOŚCIELNEJ PRZY UL. JANA PAWŁA II W M. JEDLINA-ZDRÓJ
UDOSTĘPNIENIE W CELACH TURYSTYCZNYCH Jedlina Zdrój, ul. Jana Pawła II 2, nr działki 238/2 237/8, Obręb 0004 Jedlina Zdrój, AM 1.

1.2.

Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi część Dokumentów Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3.

Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczą:
─ dostawy i montażu ławek,
─ dostawy i montażu koszy,
─ dostawy i montażu tablicy informacyjnej.

1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz z definicjami podanymi w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2.

Materiały – elementy małej architektury

2.2.1. Ławka
Materiał:
Konstrukcja: odlewy ze stopu aluminium pokryte piecowym lakierem proszkowym w kolorze na bazie palety RAL 7016 połączone są z drewnianymi panelami za
pomocą połączeń śrubowych ze stali nierdzewnej
Drewniane elementy siedziska z drewna sosnowego
Siedzisko 3 deski (120 x 33 mm) o długości 1.800 mm
Oparcie 2 deski (120 x 33 mm) o długości 1.800 mm
1 deska (95 x 33 mm) o długości 1.800 mm
Montaż poprzez zakotwienie do fundamentu pod nawierzchnią
Fundament z betonu minimum C 16/20 (B 20) zbrojony siatką Q524 ø10/ø10 co 15/15cm.

.
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2.2.2. Kosz na śmieci
Materiał:
Stal ocynkowana, pokryta piecowym lakierem proszkowym na bazie palety RAL 7016,
Kosz długość 400 mm, szerokość (głębokość) 400 mm, pojemność 45l.
Konstrukcja nośna wysokość.1000 mm ponad nawierzchnię, konstrukcja rura 80 mm,
Zakończone okrągłym daszkiem, popielniczka w daszku.
Montaż poprzez zakotwienie do fundamentu pod nawierzchnią
Fundament z betonu minimum C 16/20 (B 20) zbrojony siatką Q524 ø10/ø10 co 15/15cm.
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2.2.3. Tablica informacyjna

Konstrukcję, wymiary i zawartość informacyjną należy ustalić z Inwestorem.
Montaż poprzez zakotwienie i zabetonowanie, betonem minimum C 16/20 (B 20).
2.3.

Materiały stosowane do fundamentów

2.3.1. Fundamenty dla zamocowania elementów małej architektury mogą być wykonywane jako:
─ prefabrykaty betonowe,
─ z betonu wykonywanego „na mokro”,
─ z betonu zbrojonego,
─ inne rozwiązania zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250.
2.3.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701.
2.3.3. Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.
2.3.4. Woda
Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250.
2.3.5. Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewiduje je dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektora nadzoru. Domieszki chemiczne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-23010.
W betonie niezbrojonym zaleca się stosować domieszki napowietrzające, a w betonie zbrojonym dodatkowo domieszki uplastyczniające lub upłynniające.
2.3.6. Pręty zbrojenia
Pręty zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06251.
3.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
4.

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Elementy małej architektury można przewozić dowolnymi środkami transportu. Elementy małej architektury powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.
5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5..

5.2.

Zasady ustawienia ławek
Do podstawowych czynności, przy montażu ławek należą:
─ wyznaczenie miejsca montażu,
─ wykonanie dołów pod fundamenty,
─ wykonanie fundamentów betonowych,
─ ustawienie i montaż ławki.

5.3.

Zasady ustawienia koszy na śmieci
Do podstawowych czynności, przy montażu koszy na śmieci należą:
─ wyznaczenie miejsca montażu,
─ wykonanie dołów pod fundamenty,
─ wykonanie fundamentów betonowych,
─ ustawienie i montaż kosza na śmieci.

5.4.

Zasady ustawienia tablicy informacyjnej
Do podstawowych czynności, przy montażu tablicy informacyjnej:
─ wyznaczenie miejsca montażu,
─ wykonanie dołów pod fundamenty,
─ wykonanie fundamentów betonowych,
─ ustawienie i montaż tablicy informacyjnej.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru zaświadczenie producenta o rodzaju i jakości.
Należy sprawdzić podstawowe wymiary geometryczne elementów i fakturę i wykończenie warstwy licowej oraz jakość połączeń spawanych i/lub śrubowych.
Badania w czasie robót
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST.
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:
─ zgodność wykonania z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość),
─ prawidłowość wykonania połączeń spawanych oraz śrubowych elementów ze stali,
─ wymiary zewnętrzne elementów,
─ stan i jakość wykonanej powłoki cynkowej i malarskiej,
─ prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze,
─ poprawność wykonania fundamentów,
─ poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych.
7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót
Ogólne zasady dotyczące obmiaru podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest kpl. (komplet).

8.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9.
9.1.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.1.

Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty może być dokonana według następujących sposobów:
─ rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku
jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
─ rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu)
i faktycznie wykonanej ilości robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 kpl. obejmuje:
─ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
─ dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
─ wykonanie wykopów fundamentów,
─ wykonanie fundamentu betonowego,
─ ustawienie i montaż elementów małej architektury,
─ przeprowadzenie badań i pomiarów.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-EN-197-1
PN-EN 1008
BN-88/6731-08
PN-EN 102161:2004/A1:2004
PN-EN 10297-2
PN-EN 10305-1
PN-EN 10219-1
PN-EN 10240
PN-EN 10048:2001
PN-EN 10051+A1:1999
PN-EN 10058:2004 (U)

Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
Cement. Transport i przechowywanie.
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych – Warunki techniczne dostawy – Część 1: Rury ze stali niestopowych
z wymaganymi własnościami w temperaturze pokojowej.
Rury stalowe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych. Warunki techniczne dostawy. Część 2: Stale
odporne na korozję.
Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 1: Rury bez szwu ciągnione na zimno.
Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1:
Warunki techniczne dostawy.
Wewnętrzne i /lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczące powłok wykonanych przez ocynkowanie ogniowe w ocynkowaniach zautomatyzowanych.
Stal – Taśma wąska walcowana na gorąco – Tolerancje wymiarów i kształtu.
Stal – Blacha gruba, blacha cienka i taśma, walcowane na gorąco w sposób ciągły, niepowlekane, ze stali niestopowej
i stopowej – Tolerancje wymiarów i kształtu.
Płaskowniki stalowe walcowane na gorąco ogólnego zastosowania - Wymiary i tolerancje kształtu i wymiarów.
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Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania.

