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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST - 00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. ZAKRES OPRACOWANIA
      Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej z „remontem budynku portierni
w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach”  zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1146/2 położonego przy
ulicy Wielkopiecowej 1, 27-200 Starachowice, województwo: świętokrzyskie.

Wykaz szczegółowych specyfikacji technicznych:
Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę

- SST - 01 - Roboty rozbiórkowe
- SST - 02 - Roboty ziemne
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji obiektu budowlanego

- SST - 03 - Konstrukcje betonowe i żelbetowe
- SST - 04 – Konstrukcje murowe
- SST - 05 - Konstrukcje stalowe
- SST - 06 – Konstrukcje drewniane
Roboty wykończeniowe

- SST - 07 - Stolarka
- SST - 08 - Izolacje
- SST - 09 -  Posadzki
- SST - 10 – Tynki
- SST - 11 – Podbudowy i nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Instalacje

- SST - 12 – Instalacja elektryczna 
- SST - 13– Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna

1.1. Przedmiot specyfikacji
          Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych jest określenie zakresu i
sposobu wykonania robot budowlanych, a także określenie wymagań jakościowych odnośnie stosowanych przy realizacji
zamówienia materiałów i wyrobów, jak również jakości wykonania robot, związanych z realizacją w/w zadania.

1.2. Zakres robót objętych ST
Wymagania ogólne zawarte w niniejszej ST dotyczą wszystkich robot budowlanych i należy je stosować w powiązaniu z
poniższymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST :

Kod CPV : 45000000 -7 Roboty budowlane

1.3. Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo użyte  w niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST są  zgodne  z  obowiązującymi  podanymi  w
normach PN i przepisach prawa budowlanego.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robot jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robot  z  projektem budowlanym (PB),
specyfikacją techniczną (ST) oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

Zakres robót
     Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do
wykonania robot objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru
inwestorskiego.
       Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia
wykonanych robot, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu oraz przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona  do  dnia  odbioru  i  przedstawi  inwestorowi  komplet  dokumentów  budowy,  wymagany  przepisami  prawa
budowlanego. 
          Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robót
          Podczas realizacji robot (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę
robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca będzie  utrzymywać roboty do czasu
końcowego  odbioru.  Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  obiekt  lub  jego  elementy  były  w
zadowalającym  stanie,  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru  końcowego.  Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie
zaniedba utrzymanie,  to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie  roboty, jednak nie
później niż w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodność robót z PB i ST
        Projekt  budowlany (PB) i  Specyfikacje  Techniczne  (ST)  oraz  inne  dodatkowe dokumenty przekazane  przez
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inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o
zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.
       Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów w PB lub ich  pomijać.  O ich  wykryciu  powinien  natychmiast
powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
             Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. Dane określone w PB i w ST
uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB
lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
          Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy,  kierownicy robot).
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu przekazania placu budowy Inwestor
przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt
poboru wody i energii elektrycznej oraz punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie
nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy
          Fakt przystąpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z inspektorem
nadzoru  inwestorskiego  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  inspektora  nadzoru
inwestorskiego,  tablic  informacyjnych  i  ostrzegawczych  -  w  miarę  potrzeb  podświetlanych.  Inspektor  nadzoru
inwestorskiego określi  niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy.  Zabezpieczenie prowadzonych robot nie  podlega
odrębnej zapłacie.

2.2. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
         Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy (wydane
przez odpowiednie władze miejscowe), które są  w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych
lub  innych  praw  własności  oraz  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych
dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły
powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeśli nie
dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.

Ochrona własności publicznej i prywatnej
         Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej.
Jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robot  lub  brakiem  koniecznych  działań  ze  strony
Wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności  prywatnej  lub  publicznej  to  Wykonawca,  na  swój  koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż
przed  powstaniem  uszkodzenia.  Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o
ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania robot właściwe oznakowanie oraz
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
           Wykonawca ma obowiązek znać oraz stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony środowiska
naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca będzie:
- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska
na  terenie  budowy  oraz  będzie  unikał  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub własności  prywatnej  i  społecznej,  a
wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania;
- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie; stosowany sprzęt nie może powodować
zniszczeń  w  środowisku  naturalnym  natomiast  opłaty  i  kary  za  przekroczenia  norm,  określonych  w  odpowiednich
przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę;
-  wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robot, obciążają
Wykonawcę.

Materiały szkodliwe dla otoczenia
          Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno stosować
materiałów wywołujących szkodliwe  promieniowanie  o  natężeniu większym od dopuszczalnego.  Wszystkie  materiały
użyte do robot muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie
określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na  środowisko.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów
szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to
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konsekwencje  tego  poniesie  Inwestor.  Utylizacja  materiałów  szkodliwych  pochodzących  z  demontażu  należy  do
Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.

Ochrona przeciwpożarowa
        Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych
oraz  przy  maszynach  i  w  pojazdach  mechanicznych.  Materiały  łatwopalne  będą  składane  w  sposób  zgodny  z
odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
        Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika
nieruchomości.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszystkie  straty  powodowane  pożarem  wywołanym  jego
działalnością przy realizacji robot przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane
przez pożar wywołany przez osoby trzecie  powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy oraz materiałów
niebezpiecznych.

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

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU
3.1.Wymagania dotyczące materiałów.
          Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiału  z  danego źródła  nie  oznacza automatycznego  zatwierdzenia  pozostałych  materiałów z tego  źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robot. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są
niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały
wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w
celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom
       Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że
roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.

Inspekcja wytwórni materiałów i elementów
         Wytwornie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, mogą być
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.
     W czasie  przeprowadzania  inspekcji  należy  zapewnić  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  wolny  dostęp,  w
dowolnym  czasie,  do  tych  części  wytworni,  gdzie  odbywa  się  proces  produkcji  materiałów  przeznaczonych  do
wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i składowanie materiałów
          Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, kiedy będą one potrzebne do wbudowania)
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i  właściwości  oraz były  dostępne do kontroli  przez
Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przechowywanie  materiałów  musi  odbywać  się  na  zasadach  i  w  warunkach
odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
         Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robot doprowadzone przez
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

3.2. Wymagania dotyczące sprzętu
          Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robot i będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. W
przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot musi być
utrzymany  w  dobrym  stanie  technicznym  i  w  gotowości  do  pracy.  Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest  to
wymagane przepisami.
        Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie
może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące



                                                                                                         5

zachowania warunków technologicznych, nie  zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robot do których
ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

3.3. Wymagania dotyczące środków transportu
       Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robot i  na właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwał,  na bieżąco i na
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren
budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
4.1. Ogólne zasady wykonania robót
          Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i
wykonywanych robot, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami
Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wyznaczenie  wysokości
wszystkich elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
          Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w umowie, PB, ST, PN oraz innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji
wszystkich  robot  i  kontroli  wszystkich  materiałów dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych.  Polecenia
Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,
pod groźbą zatrzymania robot.
      Ewentualne  skutki  finansowe  z  tytułu  niedotrzymania  terminu  poniesie  Wykonawca.  W przypadku  opóźnień
realizacyjnych  budowy,  stwarzających  zagrożenie  dla  finalnego  zakończenia  robot,  Inspektor  ma  prawo  wprowadzić
podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakości robót
4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót
        Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robot i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia
kontroli robot. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych,
do wykonania robot zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary
           Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  norm  i  instrukcji.  Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
          Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robot z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych
przez  Wykonawcę.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  wykonawcy  nie  są  wiarygodne,  to  Inspektor  zleci
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
badań poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę,
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń
      Przed wykonaniem badań jakości  materiałów przez Wykonawcę,  Inspektor może dopuścić  do użycia  materiały
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów,
dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający
w sposób jednoznaczny jej cechy.
     Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie  potrzeby  wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały
posiadające  atesty,  a  urządzenia  ważne  legalizacje,  mogą  być  badane  w  dowolnym  czasie.  Atesty  i  legalizacje
przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie.

4.3.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
       Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie trwania
budowy.  Obowiązek  prowadzenia  dziennika  budowy  spoczywa  na  Wykonawcy.  Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą
dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robot,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i
ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane
trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  po  drugim,  bez  przerw.  Załączone  do  dziennika
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budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika,  opatrzone  datą  i  podpisem
Wykonawcy oraz Inspektora.
         Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie;
- datę przyjęcia placu budowy;
- datę rozpoczęcia robót;
- uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót;
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
- uwagi i polecenia Inspektora;
- daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania;
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót;
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
-  stan pogody i  temperatury powietrza w okresie  wykonywania robot podlegających ograniczeniom lub wymaganiom
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB;
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot;
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót;
- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań;
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził;
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
     Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi do
akceptacji.  Decyzje  Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z  uzasadnieniem stanowiska ich
przyjęcia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści.

Księga obmiaru robót
      Nie jest ona wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym stopniu
skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do
zapłaty  za  wykonane  roboty.  Podstawą  do  wystawienia  faktury  będzie  załączony  oryginał  protokołu  odbioru
poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 
        Obmiary wykonanych robot prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST.
Księga obmiaru robot zawiera karty obmiaru robót z: numerem kolejnym karty; odstawą wyceny i opisem robót; ilością
przedmiarową robót; datą  obmiaru; obmiarem przeprowadzonym zgodnie  z  zasadami  podanymi  w pkt.  5  niniejszego
rozdziału ST; ilością robot wykonanych od początku budowy.
      Księga obmiaru robot (jeśli jest wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu
robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
       Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone przez Wykonawcę
będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.

Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się  także: decyzję  o  pozwoleniu  na  budowę; protokół  przekazania  placu  budowy;
protokół - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie; inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze; harmonogram
budowy; umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne; protokoły odbioru robót; protokoły z
narad i ustaleń; dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegające
utylizacji; korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
       Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.

5. OBMIAR ROBÓT
5.1. Ogólne zasady obmiaru robót
       Obmiar robot będzie  odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i ST, w jednostkach
ustalonych  w kosztorysie  ofertowym.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o
zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  na  trzy dni  przed  terminem obmiaru.  Wyniki  obmiaru
wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  dostarczonych
Wykonawcy na piśmie. Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności.

5.2. Czas przeprowadzania obmiaru
       Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższych
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.



                                                                                                         7

5.3. Wykonywanie obmiaru robót
         Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę,  jednoznacznie określającą
wykonany pomiar.
       Wykonany obmiar robot zawierać będzie:
- podstawę wyceny i opis robót;
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego);
- datę obmiaru;
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego;
-  obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość =
wynik obmiaru;
- ilość robót wykonanych od początku budowy;
- dane osoby sporządzającej obmiaru.

6. ODBIÓR ROBOT
6.1. Rodzaje odbiorów
Roboty  podlegają  następującym  odbiorom  robot,  dokonywanym  przez  Inspektora: odbiorowi  robot  zanikających;
odbiorowi częściowemu, elementów robót; odbiorowi końcowemu, ostatecznemu; odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
        Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu.  Odbioru robot  dokonuje Inspektor.  Gotowość danej części  robót
zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  oraz  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora.  Odbiór
przeprowadzony będzie niezwłocznie,  nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora.

6.3. Odbiór częściowy
       Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość  danej  części  robot  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  z  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

6.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
        Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości.  Całkowite  zakończenie robot  oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie  stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie  Inspektora.  Osiągnięcie
gotowości  do odbioru musi potwierdzić  wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w
pkt. 6.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o
dacie rozpoczęcia odbioru oraz składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później
niż  przed  upływem  terminu  określonego  w  umowie.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
          W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
          W przypadku  stwierdzenia  przez  komisje,  że  jakość  wykonanych  robot  w poszczególnych  asortymentach
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  PB  lub  ST z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  osób  i  mienia,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonanych robot w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

6.5. Odbiór pogwarancyjny
     Odbiór  pogwarancyjny  polega na  ocenie  wykonanych  robot  związanych z  usunięciem wad  stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i  zaistniałych w okresie  gwarancyjnym. Odbiór  pogwarancyjny będzie  dokonany na  podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
       Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokół odbioru ostatecznego sporządzony
wg  wzoru  ustalonego  przez  Inwestora.  Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  operat
kolaudacyjny zawierający: PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi; Dziennik budowy - oryginał i
kopię; obmiar  robót  (jeśli  wymagany); wyniki  pomiarów  kontrolnych  (operaty  geodezyjne); atesty  jakościowe
wbudowanych materiałów; dokumenty potwierdzające legalizację  wbudowanych urządzeń; sprawozdania techniczne z
prób  ruchowych; protokoły  prób  i  badań; protokoły  odbioru  robót  zanikających; rozliczenie  z  demontażu; wykaz
wbudowanych  urządzeń  i  przekazywanych  instrukcji  obsługi; wykaz  przekazywanych  kluczy; oświadczenia  osób
funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym; inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
    W przypadku, gdy zdaniem komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 
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    Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez
Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
         Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w ST i PB.
Cena obejmuje:
- robociznę;
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu;
-  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i
demontaż na stanowisku pracy);
-  koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  zakładu,  pracowników  nadzoru  i
laboratorium,  wydatki  dotyczące  bhp,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  ubezpieczenia,  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;
-  zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  wydatków,  które  mogą  wystąpić  w  czasie
realizacji robot.
     Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie  robot  będzie,  potwierdzony przez  Inspektora nadzoru,  protokół
częściowego  wykonania  i  odbioru  robot  ustalony  w oparciu  o  procentowe zaawansowanie  robot  w danej  branży  dla
poszczególnych elementów robot.
        Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
SST - 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
          Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z pracami rozbiórkowymi prowadzonymi w ramach projektu „remontu budynku portierni w Muzeum
Przyrody  i  Techniki  w  Starachowicach”  zlokalizowanego  na  działce  o  nr  ewid.  1146/2  położonego  przy  ulicy
Wielkopiecowej 1, 27-200 Starachowice, województwo świętokrzyskie.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
     Szczegółowa specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Określenia podstawowe
        Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. Określenia i nazewnictwo
użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
Budowlanego. 

1.4. Zakres robót objętych SST
         Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych następujących elementów w niżej wymienionych zakresach:
- rozebranie orynnowania oraz obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku [m];
- demontaż instalacji odgromowej [m];
- rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku [m2];
- rozebranie deskowania dachu [m2];
- rozebranie elementów konstrukcji więźby dachowej [m3];
- rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych [m2];
- rozebranie posadzek jednolitych cementowych [m2];
- demontaż instalacji elektrycznej [m];
- demontaż elementów infrastruktury instalacji sanitarnych;
- skucie tynków zewnętrznych i wewnętrznych [m2];
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- demontaż ościeżnic drzwiowych zewnętrznych i wewnętrznych [szt.];
- transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu mechanicznym rozładowaniu [m3];
- utylizacja gruzu [m3];
- transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym [t].

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

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
          Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU
         Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie.
       Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę. Wykonawca powinien posługiwać się
sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy
prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów.
      Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
środowisko i jakość wykonywanych robót.
     Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia tj. hydrauliczne
młoty do kruszenia mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków.
    Sprzęt  i  narzędzia  zmechanizowane powinny być montowane,  eksploatowane i  obsługiwane zgodnie  z instrukcją
producenta  oraz  spełniać  wymagania  określone  w  przepisach  dotyczących  systemu  oceny  zgodności.  Powinny  być
utrzymywane  w  stanie  zapewniającym  ich  sprawne  działanie,  stosowane  do  prac,  do  jakich  zostały  przeznaczone  i
obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU
      Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności  i  bezpieczeństwa  ludzi  pracujących  przy  robotach  rozbiórkowych.  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na
zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. 
   Gruz  będzie  wywożony  w  miarę  postępowania  robót  rozbiórkowych.  Gruz  będzie  ładowany  do  kontenerów
znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane
wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów
ładunku  i  innych  parametrów  technicznych.  Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
  

5. WYKONANIE PRAC
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy
          Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym
przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
          Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada także za utrzymanie czystości oraz za
pyły zanieczyszczające środowisko.
          Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami
BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiórkowe
          Roboty prowadzić należy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
          Elementy betonowe nawierzchni rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć
na miejsce składowania.
          Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/s należy roboty wstrzymać.
      Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu,  stali  oraz innych
materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały pylące i inne,
które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką.
          Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:
- 0,75m  od ogrodzenia i zabudowań,
- 5,00m  od stałego stanowiska pracy.
           Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co najmniej 1m
oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków transportowych i powiększonej:
- o 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą mechaniczną,
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- o 0,6m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych przy pomocy siły
ludzkiej.
          Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.
    Demontaż  płyt  azbestowo-cementowych,  powinien  być  wykonywany  przez  firmy  posiadające  zezwolenie  na
prowadzenie  tego  typu  działalności,  wydane  przez  Starostę,  właściwego  ze  względu  na  siedziby  firmy  lub  miejsce
zamieszkania właściciela. Działalność taką warunkuje posiadanie odpowiedniego wyposażenie techniczne do prowadzenia
prac oraz zatrudnianie wyspecjalizowanej ekipy przeszkolonej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu
materiałów zawierających azbest wg  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.02.04.1998 r. w sprawie

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów  zawierających azbest oraz programu

szkolenia  w  zakresie  bezpiecznego  użytkowania  takich  wyrobów(Dz.U.nr45,poz.280).  Przed  przystąpieniem  do  prac
demontażowych, należy we właściwy sposób zabezpieczyć obiekt, a także pobliski teren. W czasie demontażu następuje
emisja pyłu azbestu, która może mieć miejsce w wyniku prowadzenia prac. Teren należy ogrodzić, zachowując bezpieczną
odległość  od  traktów  komunikacyjnych  dla  pieszych,  nie  mniej  niż  2m.  Teren  prac  należy  oznakować  taśmami
ostrzegawczymi  w  kolorze  biało-czerwonym  oraz  przez  umieszczenie  tablic  ostrzegawczych  z  napisami:  UWAGA!
ZAGROŻENIE AZBESTEM! 

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porządku
          Po zakończeniu robót rozbiórkowych Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz tereny okoliczne.
Wykonawca  winien  oczyścić  obszary  zewnętrzne  na  których  osiadł  pył  wytworzony  w trakcie  robót  rozbiórkowych.
Odpowiada  także  za  wszelkie  szkody  powstałe  z  jego  winy  na okolicznych  terenach.  Z  tego tytułu  Wykonawca  ma
obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.

5.5. Przechowywanie gruzu

        Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 

5.7. Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki. 
        Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz i
inne  elementy  pochodzące  z  rozbiórek  będą  ładowane  na  samochody  ciężarowe  dojeżdżające  do  obiektu  na  terenie
budowy i wywożone na autoryzowane wysypiska.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
          Kontrolę jakości przeprowadzonych robót należy przeprowadzić zgodnie z wymogami ogólnymi ST oraz PB.

7. OBMIAR ROBÓT
          Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według
sporządzonych  z  natury  pomiarów  z  uwzględnieniem  wymagań  technicznych  zawartych  w  niniejszej  szczegółowej
specyfikacji technicznej i projekcie budowlanym. Jednostkami obmiarowymi dla rozbiórek jest 1 kpl. wykonanych robót
rozbiórkowych obejmujących poszczególne elementy wymienione w pkt. 1.4. niniejszej specyfikacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT
          Wszystkie roboty związane z pracami rozbiórkowymi podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
          Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej SST i odebrane przez
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz 844).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108,
poz. 953).
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST - 02 ROBOTY ZIEMNE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji
          Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z  pracami ziemnymi prowadzonymi w ramach projektu  „remontu budynku portierni  w Muzeum
Przyrody  i  Techniki  w  Starachowicach”  zlokalizowanego  na  działce  o  nr  ewid.  1146/2  położonego  przy  ulicy
Wielkopiecowej 1, 27-200 Starachowice, województwo świętokrzyskie.
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Kod CPV : 45111000 - 8  Roboty ziemne

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem wykopów oraz zasypania
wraz z zagęszczeniem w ramach prac izolacyjnych pionowych ścian fundamentowych budynku portierni.
           Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek [m2];
- usunięcie opaski betonowej okalającej budynek za pomocą spycharek [m2];
- ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem [m3];
- ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5m ze złożeniem urobku na
odkład (kat. gr. I-II) [m3];
- przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II [m3];
- wykonaniem podkładów z ubitych materiałów sypkich [m3].

1.4. Określenia podstawowe
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: Is = Pd/Pds,
gdzie:  Pd  -  gęstość  objętościowa szkieletu  zagęszczonego  gruntu,  [mg/m3];  Pds  -  maksymalna  gęstość  objętościowa
szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,  określona w normalnej próbie Proctora,  zgodnie z PN-88B-04481,
służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: U=
d60/d10  ,  gdzie: d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm], d10 - średnica oczek sita, przez które
przechodzi 10% gruntu, [mm].
Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
Głębokość  wykopu –  odległość  między  terenem  a  poziomem  koryta  gruntowego  w  wykopie  mierzona  w  kierunku
pionowym. 
Wysokość nasypu – różnica rzędnej terenu i rzędnej projektowanych robót ziemnych .
Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni. 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia ) nadmiaru objętości mas ziemnych nie wykorzystywanych
do budowy nasypów. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inżyniera.
          Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze.
        Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy chronić przed dopływem
wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te należy
oszacować na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej oraz przewidzieć w cenie ofertowej.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Piasek
          Do wykonania podkładów pod posadzki należy stosować piasek zwykły (kruszywo naturalne o wielkości ziaren do
2,0 mm o nienormowanym składzie ziarnowym).
          Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować piasek lub pospółkę żwirowo-piaskową (uziarnienie do 50,0
mm, łączna zawartość frakcji  kamiennej oraz żwirowej do 50%, zawartość frakcji  pyłowej do 2%, zawartość cząstek
organicznych do 2%).
     Do  zasypywania  wykopów  może  być  użyty  grunt  wydobyty  z  tego  samego  wykopu,  niezamarznięty  i  bez
zanieczyszczeń tj. ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU
         Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości
gruntu, zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania.
          Do wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć koparek podsiębiernych o poj. łyżki 0,4m3. W ostatniej fazie
robót ziemnych ( 20 cm -wybrać ręcznie) stosować należy sprzęt ręczny: łopaty, kilofy itp. Do zagęszczania powinien być
używany sprzęt określony przez Wykonawcę w PZJ i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadła mechaniczne i małe
walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU
          Do transportu urobku stosować należy samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny (taczki).
       Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w
obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych
powyżej warunków obciążają Wykonawcę.
      Zwiększenie odległości  transportu  ponad wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą roszczeń Wykonawcy,
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dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie
przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH
5.1. Usunięcie warstwy humusu
          Usunięcie ziemi roślinnej należy wykonać spycharką poza granice robót i ręczne podgarnąć humus na hałdzie.

5.2. Wykonanie wykopu
        Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a w końcowej fazie także przy użyciu narzędzi ręcznych.
Należy  ograniczyć  szerokość  wykopu  do  minimum  niezbędnego  dla  wykonawstwa  wykonując  skarpy  wykopu  o
odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu: ± 5cm. 
          Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. 
          Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na własny koszt,
w miejsce pozyskane przez siebie oraz uzgodnione z Inspektorem.

5.3. Odkłady gruntu
          Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Inspektora.
          Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być uformowane w pryzmę o wysokości 1,5
m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego zasypania
fundamentu.

5.4. Odwodnienie wykopów
        Wykonawca powinien zabezpieczyć wykopy przed nawilgoceniem oraz nawodnieniem. Jeśli wskutek zaniedbania
Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu,  które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność Wykonawca ma obowiązek
usunięcia tych gruntów i zastąpienie ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze
strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.
          Wykop należy przez cały czas trwania prac fundamentowych chronić przed zalaniem wodami opadowymi. Sposób
zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem, na własny koszt i własnym staraniem.

5.5. Podkład pod posadzki
          Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.
          Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. Układanie
podkładu  należy  prowadzić  na  całej  powierzchni  równomiernie  jedną  warstwą.  Całkowita  grubość  podkładu  według
projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu.

5.6. Zasypywanie wykopu
          Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania
gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać:
-przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm;
-przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm;
-przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm.

5.7. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie
    Zagęszczenie gruntu w wykopach i  miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania,  dotyczące
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają
wymaganego wskaźnika zagęszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentów należy je dogęścić do ww. wartości
Is. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie
gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntów podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych
wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inżynierowi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót
    Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  Wykonawca  powinien  sprawdzić  prawidłowość  wykonania  robót
pomiarowych i przygotowawczych oraz prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając kopie ich wyników do
Inspektora.  Badania  kontrolne  należy  wykonać  w  zakresie  i  z  częstotliwością  gwarantującą  zachowanie  wymagań
dotyczących jakości robót.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne
       Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do protokołów
odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, jak również do dziennika budowy.

6.3 Sprawdzenie jakości wykonania wykopów
      Sprawdzenie wykonania jakości  wykopów polega na kontrolowaniu zgodności  z  wymaganiami określonymi  w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 
     W  czasie  kontroli  szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na:  odspajanie  gruntów  w  sposób  nie  pogarszający  ich
właściwości, prawidłowość wytyczenia robót w terenie, przygotowanie terenu, rodzaj i stan gruntu w podłożu, wymiary
wykopów, zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
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6.4 Sprawdzenie jakości wykonania podkładów
       Sprawdzeniu podlega: przygotowanie podłoża, materiał użyty na podkład, grubość i równomierność warstw podkładu,
sposób i jakość zagęszczenia.

6.5 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów
   Sprawdzenie  przeprowadza  się  na  podstawie  wyników  podanych  w  dokumentach  kontrolnych  oraz  przez
przeprowadzenie  wyrywkowych  badań  bezpośrednich.  Badania  zagęszczenia  wykonywane  w  czasie  odbioru
przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 m poniżej jego korony, a w dolnych
warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBÓT
          Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny [m3].

8. ODBIÓR ROBÓT
    Roboty  ziemne  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań
przeprowadzonych  przy  odbiorach  okazały  się  zgodne  z  wymaganiami.  W przypadku,  gdy wykonanie  choć  jednego
elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją
projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena  l  metra  sześciennego  [m3]  wykonania  wykopów  obejmuje:  wszelkie  prace  pomiarowe;  odspojenie  gruntu;
załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład; profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową;
plantowanie  (obrobienie  na  czysto)  dna  wykopu;  zagęszczenie  powierzchni  wykopu  do  wielkości  podanej  w  ST;
przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych; odwodnienie wykopu na czas jego wykonania; koszty
związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania właściwych wskaźników zagęszczenia;
wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST – 03 KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
         Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
betonowych konstrukcji  monolitycznych  wykonanych  w ramach  projektu  „remontu budynku portierni  w Muzeum
Przyrody  i  Techniki  w  Starachowicach”  zlokalizowanego  na  działce  o  nr  ewid.  1146/2  położonego  przy  ulicy
Wielkopiecowej 1, 27-200 Starachowice, województwo świętokrzyskie.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji i inne podobne roboty specjalistyczne

45262300-4 Betonowanie

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

45262310-7 Zbrojenie

45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223500-1 Roboty konstrukcyjne z betonu zbrojonego

1.2 Zakres stosowania
      Szczegółowa specyfikacja  techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3 Określenia podstawowe
        Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z:
- wykonanie podkładów betonowych pod posadzki z betonu C12/15;
- wykonanie wieńców oraz nadbetonu stropu Kleina z betonu C20/25 (B-25); 
- wykonanie zbrojenia stalą zbrojeniową klasy A-IIIN (RB500);
- wykonanie zbrojenia pomocniczego (strzemiona) ze stali klasy A-0 (St0S);
- wykonanie wzmocnień ścian i nadproży okienno-drzwiowych stalą zbrojeniową klasy A-IIIN (RB500);

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
         Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania
         Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać
Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881).  Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora
Nadzoru.  Zatwierdzenie  jednego  materiału  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznego  zatwierdzenia  pozostałych
materiałów  z  tego  źródła.  Jeżeli  materiały  z  akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub  nie  zadawalającej  jakości,
Wykonawca  powinien  zmienić  źródło  zaopatrywania  w  materiały.  Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.2 Beton - Beton klasy C12/15 (B-15); C20/25 (B-25);.
        Beton powinien spełniać następujące wymagania: przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem
zgodności z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturą. Każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz
świadectwo  zgodności  z  recepturą.  Wymagania  co  do  szczelności  i  mrozoodporności  wg  PN-EN  206-  1:2003,  tj.:
nasiąkliwość nie większa jak 4% mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie
większy  od  20%  po  150  cyklach  zamrażania  i  rozmrażania.  Wymagania  ogólne  wg  PN-EN  206-1:2003.  Beton
architektoniczny  -  mieszanka  betonowa  o  dużej  ciekłości  i  składzie  umożliwiającym  szczelne  wypełnienie  form  i
deskowań oraz samoczynne odpowietrzenie i zagęszczenie pod wpływem własnego ciężaru bez segregacji składników. Do
produkcji  betonu architektonicznego można stosować czyste  cementy portlandzki  lub z  domieszkami. Ze względu na
wymagana dużą ilość frakcji drobnych zaleca się stosowanie większej ilości cementu małej wytrzymałości zamiast małej
ilości cementu dużej wytrzymałości. Warunkiem uzyskania betonu samozagęszczalnego bez tendencji do segregacji jest
stosowanie dodatków mineralnych w postaci popiołów lotnych, mielonego żużla wielkopiecowego, mączki wapiennej lub
kwarcowej.  Do  betonu  architektonicznego  stosuje  się  specjalne  domieszki  chemiczne  o  bardzo  silnym  działaniu
upłynniającym.

2.3 Kruszywo
        Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami ; granulaty winny być czyste bez domieszek ciał obcych o
granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712. Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

2.4 Materiały do pielęgnacji betonu
Do pielęgnacji betonowej warstwy wyrównawczej mogą być stosowane:
- folie z tworzyw sztucznych,
- włóknina

2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych
         Dopuszcza się użycie wyłącznie deskowania systemowego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

Deskowanie tradycyjne
         Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PND95017. Tarcica
iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-75/B-96000. Chropowatość powierzchni deskowania
poniżej 2mm. Deskowanie do betonu architektonicznego: sklejki powlekane dla betonu licowego o gładkiej powierzchni:
płyty nawierzchniowe, sklejki wysokogatunkowe bez odcisku spoin oraz rożnego rodzaju matryce strukturalne na bazie
elastycznych tworzyw sztucznych.

2.6 Stal zbrojeniowa
      Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej podano w SST – Konstrukcje stalowe. Inwestor dopuszcza użycie do budowy
przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od
wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz.
881).
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3. SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
          Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robot i będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. W
przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot musi być
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.
       Wykonawca dostarczy,  na żądanie,  Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  przewiduje  się  możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez
zgody  Inspektora.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
           Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robot do
których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

3.2 Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu:
- pompy do betonu
- drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej,
- zagęszczarek płytowych, ubijaków lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania mieszanki w miejscach trudno
dostępnych,
- polewaczek do pielęgnacji betonu.

4. TRANSPORT
      Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. Masę betonową należy
transportować środkami nie powodującymi: naruszenia jednorodności masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu
początkowego  (bezpośrednio  po  wymieszaniu).  Czas  trwania  transportu  i  jego  organizacja  powinny  zapewniać
dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu
zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C;
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C;
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C. Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.1 Przechowywanie i składowanie materiałów
         Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania)
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i  właściwości  oraz były  dostępne do kontroli  przez
Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przechowywanie  materiałów  musi  się  odbywać  na  zasadach  i  w  warunkach
odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
       Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robot doprowadzone przez
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania wykonania robót betonowych
      Roboty betoniarskie  muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wykonywanie zbrojenia
Czystość powierzchni zbrojenia.
     Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i
błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi
aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi
zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.
    Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, odgięcia i rozmieszczenie
zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. Łączenie
prętów należy wykonywać zgodnie z  postanowieniami  normy PN-B-03264:2002 Skrzyżowania prętów należy wiązać
drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.

Montaż zbrojenia.
     Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia
deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów
powinien  być  dokonywany  bezpośrednio  w  deskowaniu.  Montaż  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się
wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według
rozstawienia  prętów  oznaczonego  w  projekcie.  Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu
zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
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5.3 Wykonanie deskowania
          Deskowanie powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy deskowania dostarczoną przez dostawcę
deskowania oraz zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być
skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową sprawdzić
szczelność deskowania, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej
konstrukcji.  Deskowania  nieimpregnowane  przed  wypełnieniem  ich  masą  betonową  powinny  być  obficie  polane  W
przypadku zastosowania elastycznych matryc należy zwrócić szczególną uwagę na to aby była ona całą powierzchnią
przyklejona  do  konstrukcji  nośnej.  Do  klejenia  elastycznych  matryc  zaleca  się  stosowanie  kleju  przygotowanego
fabrycznie, który nie jest klejem kontaktowym lecz płynnym, nie zawierającym rozpuszczalników tworzywem sztucznym
Ma to tę zaletę, że po rozłożeniu elastycznej matrycy w kleju można wyregulować jej ułożenie. Nie zaleca się mocowania
matrycy gwoździami lub dyblami, ponieważ ze względu na nacisk betonu w miejscach nie przytwierdzonych dochodzi do
powstawania  nierówności  i  tworzenia  się  fal  w  betonie.  Ewentualna  późniejsza  obróbka  takich  powierzchni  w  celu
uzyskania jednolitej struktury jest faktycznie niemożliwa. Matryce można przyklejać zarówno do szalunków stalowych,
jak i drewnianych.  Dla trwałego przyklejenia  na powierzchni  stalowej,  np. przy długich seriach,  powierzchnię należy
przedtem wypiaskować (lub przemyć fabrycznym środkiem gruntującym, który eliminuje konieczność piaskowania). Jako
szalunki drewniane należy stosować surowe, niepowleczone płyty ze sklejki o minimalnej grubości 18 mm.

5.4 Wytwarzanie mieszanki betonowej
         Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich gwarantujących otrzymanie betonu
z atestem.

5.5 Podawanie i układanie mieszanki betonowej
        Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania
technologiczne przy czym wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej  konsystencji  mieszanki  betonowej  przy wylocie.  Przed
przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność rzędnych z projektem, czystość
deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
     Mieszanki  betonowej nie  należy  zrzucać z  wysokości  większej  niż  0,75  m od powierzchni,  na którą spada.  W
przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub
leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać
dokumentacji technologicznej,  która powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach i korpusach podpór
mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu wieńców mieszankę betonową
należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W wieńcach o grubości większej od 12 cm zbrojonych
gorą i dołem należy stosować belki wibracyjne.

5.6 Zagęszczanie betonu
          Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
- wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż
0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej;
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora;
-  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić  buławę na głębokość 5–8cm w warstwę poprzednią i
przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym;
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7m;
- belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi
drganiami na całej długości;
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60
sekund;
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5m w
kierunku długości elementu;
- rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola;
- mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

5.7 Przerwy w betonowaniu
       Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione  z  projektantem,  a  w  prostszych
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze
świeżym  przez:  usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów betonu  oraz  warstwy  pozostałego
szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe
zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
        W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa
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niż  20°C  to  czas  trwania  przerwy  nie  powinien  przekraczać  2  godzin.  Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

5.8 Wymagania przy pracy w nocy.
      W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie
odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

5.9 Pobranie próbek i badanie.
       Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN
206-1:2003  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie  Inżynierowi  wszystkich  wyników  badań  dotyczących
jakości  betonu  i  stosowanych  materiałów.  Jeżeli  beton  poddany  jest  specjalnym  zabiegom  technologicznym,  należy
opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.
         Badania powinny obejmować: badanie składników betonu; badanie mieszanki betonowe; badanie betonu.

5.10 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
5.10.1 Temperatura otoczenia
    Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające
uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach
dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o  temperaturze +20°C w chwili  układania i  zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą  ciepła  w
czasie co najmniej 7 dni.

5.10.2 Zabezpieczenie podczas opadów
      Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego
deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon  wodoszczelnych  dla  zabezpieczenia  odkrytych
powierzchni świeżego betonu.

5.10.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
    Przy  niskich  temperaturach  otoczenia  ułożony  beton  powinien  być  chroniony  przed  zamarznięciem  przez  okres
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na
próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.  Przy przewidywaniu spadku
temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na
odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.11Pielęgnacja betonu
5.11.1 Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

 Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi  osłonami
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5°C należy nie  później  niż  po 12  godzinach  od  zakończenia  betonowania
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z
następną  warstwą  konstrukcji  monolitycznej,  a  także  gdy  nie  są  stawiane  specjalne  wymagania  odnośnie  jakości
pielęgnowanej  powierzchni.  Woda  stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spełniać  wymagania  normy  PN-EN
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.11.2 Okres pielęgnacji
         Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
5.12 Usuwanie deskowań i stemplowań
          Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych  (zgodnie  z  normą  PN-63/B-06251)  lub  wytrzymałości  manipulacyjnej  dla  prefabrykatów.  Polecenie
całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane na podstawie wyników badania wytrzymałości
betonu, określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania betonu
w konstrukcji.

5.13 Wykańczanie powierzchni betonu
5.13.1 Równość powierzchni i tolerancji.
        Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i
wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne;
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5cm;
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a
powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany;
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- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-
69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

5.13.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
 Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy:
-  wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz  karborundowych  i  czystej  wody  bezpośrednio  po
rozebraniu szalunków;
- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i  uklepać, aby otrzymać
równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów;
- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką
aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.14 Wykonanie nadbetonu
     Przed przystąpieniem do układania nadbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w projekcie
technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób
ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

5.15 Krawężniki i obrzeża
    Niezbędne płyty  fundamentowe pod  krawężniki  są  odlewane  na miejscu a  poszczególne elementy oparte  o  blok
ustalający z betonu starannie zgęszczonego, którego przekrój jest
określany w planach. Spoiny między elementami o szerokości  0,01m są wypełnione zaprawą i wyrównane. Łączenie
różniących się krawężników wykonuje się pochyłym elementem o długości 1,50m. Szczeliny dylatacyjne i skurczowe
przewiduje się co 5 metrów maksimum.  
        W przypadku elementów odlewanych na miejscu, szczelina skurczona jest przewidziana co 2 metry.
      Krawężniki i obrzeża są chronione przed bryzgami w czasie wykonywania nawierzchni. Wszystkie krawężniki lub
obrzeża poplamione, a których oczyszczenie zostanie określone jako nie zadawalające przez architekta, są wymieniane na
koszt generalnego wykonawcy. 
         Odsadzka krawężników ponad linię cieku lub nawierzchni jest następująca:
- 0,14 metra dla krawężników przy chodnikach;
- 0,06 metra niskich krawężników nie wyrównywanych;
- 0,02 metra dla obniżonych krawężników na przejściach przeznaczonych dla pieszych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Wymagania ogólne
       Wymagania ogólne podano w części ogólnej specyfikacji technicznej

6.2 Kontrola betonu
        Dokonywana na węźle betoniarskim, winna posiadać świadectwo zgodności z recepturą dla każdej dostawy. Po 28
dniach producent betonu dostarczy wyniki badań próbek betonu na ściskanie wraz z atestem. Wykonawca zobowiązany
jest do pobierania próbek betonu ( 15x15x15), przechowania ich w warunkach zbliżonych do warunków pacy konstrukcji
na okres prowadzenia prac  oraz  gwarancji  dla  potrzeb zabezpieczenia ewentualnych  późniejszych roszczeń.  Kontrola
zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacją projektową i
SST.

6.3 Ocena wyników badań
    Wszystkie  materiały  muszą  spełniać  określone  w  SST  wymagania.  Wszystkie  elementy  robót,  które  wykazują
odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
         Jednostką obmiarową jest m3 wykonanej konstrukcji.

8. ODBIÓR ROBÓT
         Roboty uznaje się  za wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową, SST i  wymaganiami Inspektora,  jeżeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne.

8.1. Odbiór robót obejmuje:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
- odbiór końcowy;
- odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena  l  m3 elementu  obejmuje:  dostarczenie  materiałów,  wykonanie  elementu,  wykonanie  deskowania,  wykonanie
zbrojenia,  wbudowanie  i  zagęszczenie  mieszanki  betonowej,  pielęgnację  betonu,  zasypanie  wykopu,  roboty
wykończeniowe i uporządkowanie terenu, przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji techniczne



                                                                                                         19

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur.
Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementów betonowych o gładkich powierzchniach.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST - 04 KONSTRUKCJE MUROWE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
          Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót murowych prowadzonych w ramach projektu  „remontu budynku portierni w Muzeum Przyrody i Techniki w
Starachowicach” zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1146/2 położonego przy ulicy Wielkopiecowej 1, 27-200
Starachowice, województwo świętokrzyskie.

Kod CPV : 45262500 - 6  Roboty murarskie

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
     Szczegółowa specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
 

1.3. Zakres robót objętych SST
      Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem konstrukcji murowych w
ramach zadania „remontu budynku portierni w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach” zlokalizowanego
na  działce  o  nr  ewid.  1146/2  położonego  przy  ulicy  Wielkopiecowej  1,  27-200  Starachowice,  województwo
świętokrzyskie.
         Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- przemurowanie pionów wentylacyjnych.

1.4. Określenia podstawowe
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

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

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
        Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
        Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w
takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.
      Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy
stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  Do zapraw cementowo-
wapiennych  należy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna oraz zanieczyszczeń
obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
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2.2. Cegły budowlane pełne klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary l = 250mm, s = 120mm, h = 65mm
Masa 4,0-4,5kg.
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu.
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na 
kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie.
Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
2 na 15 sprawdzanych cegieł
3 na 25 sprawdzanych cegieł
5 na 40 sprawdzanych cegieł.

2.3. Cement 
         Do wykonywania zapraw stosować należy cement portlandzki klasy 32,5 zaopatrzony w atest.

2.4. Kruszywo
         Kruszywo użyte do zapraw murarskich powinno posiadać atest.

2.5. Wapno 
         Użyte wapno, suchogaszone lub chemiczne, musi posiadać atest.

2.6. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
        Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.7. Wyroby betonowe-bloczki betonowe
- wymiary l = 250 mm, s = (120 –250) mm, h = (65-140) mm;
- masa 3,3-4,0kg;
- bloczek  powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej;
- nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%;
- wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa;
- gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3;
- współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK;
- odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu;
- odporność na uderzenie powinna być taka, aby bloczek puszczony z wysokości l,5m na inne bloczki nie rozpadł się.

2.8. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
    Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  podanymi  w  projekcie.  Orientacyjny  stosunek
objętościowy składników zaprawy dla marki 30: cement: ciasto wapienne: piasek - 1 : 1 : 6; 1 : 1 : 7; 1 : 1,7 : 5
                                                                               cement: : wapienne hydratyzowane: piasek - 1 : 1 : 6; 1 : 1 : 7
       Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: cement: ciasto wapienne: piasek - 1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5; cement: wapienne hydratyzowane: piasek - 1 : 0,3 : 4; 1 : 0,5 : 4,5;
- przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie;
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin.
       Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
       Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie
niższa niż+5°C.
       Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 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 objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU
          Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Wyciąg masztowy do 0,5 t udźwigu.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU
       Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
         Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania oraz grubości spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
     Mury należy wznosić  możliwie równomiernie  na całej  ich  długości.  W miejscu połączenia murów wykonanych
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
         Cegły i bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
         Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
       W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np.  przez przykrycie  folią  lub  papą).  Przy
wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw
cegieł i uszkodzonej zaprawy.
          Roboty należy rozpocząć od pomiarów. W trakcie wznoszenia ścian w otworach drzwiowych montujemy ościeżnice
stalowe, a w narożnikach kątowniki ochronne 45 x 45 x 4. Poziom góry ościeżnicy zamontować 205cm nad planowanym
poziomem podłogi.  Nadproża  nad  otworami drzwiowymi i  okiennymi  wykonać zaczynając od wyznaczenia  poziomu
posadowienia belek (ppbs). Poziom ppbs ustalić w odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach
sąsiadujących i innych otworów znajdujących się w tej samej płaszczyźnie ściany. Ściany w strefie podporowej wykonać
do poziomu o 5cm niższego od projektowanego ppbs. Następnie przystąpić do wykonania poduszek betonowych pod belki
z betonu B-15 o konsystencji plastycznej układając w miejscu planowanego podparcia nadproża beton z nadmiarem i
układając na nim belki. Po 7 dniach prowadzenia pielęgnacji betonu można przystąpić do wykonania ściany na nadprożu.
Ustawienie i rozebranie rusztowania w miarę potrzeb.

5.2. Mury z cegły pełnej.
- Spoiny w murach ceglanych.
12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17mm, a minimalna 10mm,
10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 
15mm, a minimalna – 5mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm.
- Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł.
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5mm 
należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
       Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z dokumentacją budowlaną i SST. 
Przy odbiorze materiałów należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na materiałach z zamówieniem oraz wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej;
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i pomiar wymiarów oraz kształtu, liczby szczerb i pęknięć, odporności na
uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
     W przypadku niemożności określenia jakości materiału przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

Zaprawy
      W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób
podany w obowiązującej normie.   
       Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchyłki
          Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów  z cegły i pustaków ceramicznych oraz bloczków betonowych
przyjmować wg poniższej tabeli.

L. p. Rodzaje odchyłek Dopuszczalne odchyłki dla murów (mm)

z cegły i pustaków ceramicznych z bloczków
betonowych

Mury spoinowane Mury  niespoinowane

1. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów:
na długości 1m
na całej powierzchni ściany pomieszczeni

   
3
10

6
20

4
-

2. Odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi:
na wysokości 1m
na wysokości 1 kondygnacji 
na wysokości ściany 

3 
6
20

6 
10
30

3
6
15

3. Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru:
na długości 1m 
na całej długości budynku 

2
15

2
30

2
30
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4. Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ka5dej warstwy muru:
na długości 1m
na całej długości budynku 

2
10

2
20

-
-

5. Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego):
na długości 1m 
na całej długości ściany 

3
-

6
-

10
30

6. Odchylenie wymiarów otworów w świetle oscie5y dla otworów o wymiarach:

do 100 cm szerokość
wysokość

+6, -3
+15, -10

+6, -3
+15, -10

± 10

powyżej 100 cm szerokość
wysokość

+10, -5
+15, -10

+10, -5
+15, -10

7. OBMIAR ROBÓT
           Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m2] wykonanego muru o odpowiedniej grubości.
     Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inżyniera  i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
          Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót  murowych powinny stanowić  następujące dokumenty:  dokumentacja  techniczna;  dziennik
budowy; zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; protokóły odbioru poszczególnych
etapów robót  zanikających;  protokóły odbioru materiałów i  wyrobów;  wyniki  badań laboratoryjnych,  jeśli  takie  były
zlecane przez budowę; ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
        Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
          Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 niniejszej specyfikacji.
         Cena obejmuje swym zakresem dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, wykonanie ścian oraz naroży,
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze;
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne;
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku;
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki;
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami;
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku;
PN-97/B-30003 Cement murarski 15;
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25;
PN-86/B-30020 Wapno;
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy;
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST - 05 KONSTRUKCJE STALOWE
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
       Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
betonowych konstrukcji  monolitycznych  wykonanych  w ramach  projektu  „remontu budynku portierni  w Muzeum
Przyrody  i  Techniki  w  Starachowicach”  zlokalizowanego  na  działce  o  nr  ewid.  1146/2  położonego  przy  ulicy
Wielkopiecowej 1, 27-200 Starachowice, województwo świętokrzyskie.

Kod CPV: 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

1.2 Zakres stosowania
    Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Określenia podstawowe
      Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robót objętych SST
        Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonaniem: 
- wzmocnienia ścian zewnętrznych nośnych za pomocą klamer spinających z płaskowników stalowych 10x100 oraz kotwi
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M20 l=25cm ze stali St0S;
-  wykonaniem  poszycia  zadaszenia  oraz  obróbek  blacharskich  poprzez  zastosowanie  blachy  powlekanej  aluminium,
grubość 0,7mm, dwuwarstwowo lakierowanej proszkowo.

2. MATERIAŁY
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali:
       Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002.
       W technologicznej probie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień.
(3) Wady powierzchniowe.
       Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów
niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej,  rozwarstwienia  i  pęknięcia  widoczne  gołym  okiem.  Wady
powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatości  są  dopuszczalne: jeśli  mieszczą się  w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i
prętów gładkich, jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i  prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś
0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
(4) Odbiór stali na budowie.
       Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg
lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: znak wytwórcy; średnicę nominalną; gatunek stali; numer wyrobu lub partii;
znak obróbki cieplnej.
       Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy
kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń;
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla
danej klasy stali w normach państwowych;
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm na 1 m długości
pręta.
        Magazynowanie stali zbrojeniowej.
    Stal  zbrojeniowa  powinna  być  magazynowana  pod  zadaszeniem  w  przegrodach  lub  stojakach  z  podziałem  wg
wymiarów i gatunków.
(5) Badanie stali na budowie.
     Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie
w przypadku, gdy:
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu);
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych;
- stal pęka przy gięciu.
      Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.

2.2 Kształtowniki stalowe
      Kształtowniki stalowe posiadające atest. Nie wolno stosować kształtowników o zmienionej geometrii.  Nie wolno
stosować elementów, które miały zmienioną geometrię. Kształtowniki przed zamontowaniem należy oczyścić z łuszczącej
się rdzy, zabrudzeń z zaprawy, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń mogących powodować brak przyczepności lub korozję
elementów stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z wymaganiami normowymi. Wykonawca ma
obowiązek wymienić materiał na pełnowartościowy.

2.2.1. Kształtowniki walcowane
      Wykonywane są jako otwarte (płaskowniki). Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S.
Długości fabrykacyjne od 2 do 6m przy zwiększonej dokładności wykonania. Własności mechaniczne i technologiczne
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
         Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchniach  czołowych niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy usadowej,  rozwarstwienia  i  pęknięcia  widoczne
gołym  okiem.  Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia  niemetaliczne,  wżery,
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli:
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek;
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25mm;
-  0,7mm dla walcówki o grubości większej.

2.3 Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994- Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm, szerokościach 160-
700 mm i długościach: dla grubości do 6 mm – 6,0 m, dla grubości 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłką do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.
Blachy grube wg PN-80/H-92200 - Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm.
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie blach grubych.
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Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127 - Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm. Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.4. Odbiór stali
      Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy
element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub partii;
- znak obróbki cieplnej.
         Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.5. Odbiór konstrukcji na budowie
      Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytworni  wraz  z  oświadczeniem  wytworni,  że  usterki  w  czasie  odbiorów  międzyoperacyjnych  zostały  usunięte.
Cechowanie elementów farbą na elemencie.

2.6. Łączniki
        Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.

2.6.1. Materiały do spawania
        Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 wg
PN-91/M-69430.  Zastępczo  można  stosować  elektrody  ER-346  lub  ER-546.  Elektrody  EA-146  są  to  elektrody
grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne.
       Elektrody powinny mieć:  zaświadczenie jakości; spełniać wymagania norm przedmiotowych; opakowanie oraz
przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami producenta.

2.6.2. Śruby
      Do konstrukcji stalowych stosuje się:
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy: dla średnic 8-16 mm – 4.8-II, dla
średnic  powyżej  16  mm – 5.6-II,  stan  powierzchni  wg PN-EN 26157-3:1998,   tolerancje  wg  PN-EN 20898-7:1997,
własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast.
PN-EN 20898-2:1998.

(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003.
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009.
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018.
   Wszystkie  łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. Inwestor dopuszcza
użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie
mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U.
z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. SPRZĘT
3 .1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji
       Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń.
Wszelkie  urządzenia  dźwigowe,  zawiesia  i  trawersy  podlegające  przepisom  o  dozorze  technicznym  powinny  być
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.

3 .2. Sprzęt do robót spawalniczych
       Stosowany  sprzęt  spawalniczy  powinien  umożliwiać  wykonanie  złączy  zgodnie  z  technologią  spawania  i
dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. Eksploatacja sprzętu
powinna być zgodna z instrukcją. Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:
-  spawarki  powinny  stać  na  izolującym  podwyższeniu  i  być  zabezpieczone  od  wpływów  atmosferycznych  sprzęt
pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
-  stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i  przeciwpożarowymi,  zabezpieczone  od
wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją;
- stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby
        Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
        Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i
elementy konstrukcji  powinny być  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą  stateczności.  Dostawa -  dowolnym
środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport pionowy za pomocą dźwigu.
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4.2 Składowanie materiałów i konstrukcji
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych
elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi
i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na  miejscu  składowania  należy  rejestrować  konstrukcje  niezwłocznie  po  ich  nadejściu,  segregować  i  układać  na
wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji
jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub
desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują
położenie pionowe składować w tymnsamym położeniu.
(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne
      Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu budowy, konstruktor winien
upewnić  się,  że  plany  dotyczące  tych  robot  uzyskały  zgodę  Architekta  i  Inspektorów  Nadzoru  oraz  że  wszystkie
homologacje metod spawania oraz metoda montażu zostały zaakceptowane.
       Generalny Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do składowania.
Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie produkcyjnym. Generalny Wykonawca winien
poczynić  wszelkie  starania,  aby  upewnić  się,  iż  montaż  można  przeprowadzić  na  placu  budowy  bez  potrzeby  ew.
późniejszych napraw na miejscu, powodujących opóźnienia lub wpływające na jakość obiektu budowlanego. Wszystkie
prace  wykonane zarówno w fabryce,  jak  i  na placu  budowy winny  być bezwzględnie sprawdzane  przez  producenta.
Szkielety  konstrukcji  stalowych  należy  produkować  zgodnie  z  prawidłami  rzemiosła  technicznego.  Wszystkie
wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku fragmentów przeznaczonych do połączeń
śrubami  o  dużej  wytrzymałości  -  dostarczane  na  plac  budowy  z  zabezpieczeniem  osłonami.  Obróbkę  plastyczną
elementów  konstrukcyjnych  należy  przeprowadzić  przy  zastosowaniu  takich  środków  ostrożności,  aby  operacje
kształtowania  odbywały  się  stopniowo  i  w  sposób  ciągły  oraz  nie  powodowały  ani  pęknięć,  ani  rozdarć,  ani  też
nadmiernego  zmniejszenia  ich  grubości.  Bardziej  wskazana  jest  obróbka  na  prasach  aniżeli  młotem  mechanicznym.
Wymiarowanie długości  lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy nożyc,  piły lub palnika
gazowego. Cięcia powinny być czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W związku z tym, cięcia wykonane nożycami nie
wymagają  już  obróbki  przecinakiem  czy  tarczą  szlifierską.  Jeżeli  jednak  części  złączne  pozostają  widoczne  po
zamontowaniu, ostre krawędzie należy dokładnie ukosować lub wykrawać.
           Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy dokładnie oczyścić szczotką lub
piaszczarką. Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej wytrzymałości należy
poddać  piaskowaniu  zgodnie  z  obowiązującą  normą,  dokładnie  wyszczotkować  i  odtłuścić,  oczyścić  z  ziaren
spawalniczych i nie malować (chyba że Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrażą zgodę na zastosowanie specjalnej farby,
odpowiedniej dla tego typu połączenia). Klasy dokładności przygotowania powierzchni wymienione są na planach, tak
samo jak tolerancje  wykonania otworów w połączeniach śrubowych.  Rodzaj  przygotowania powierzchni  połączeń na
śruby o dużej wytrzymałości winien być zgodny ze współczynnikiem tarcia wybranym przez Generalnego Wykonawcę
oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. (Współczynnik ten nie może być niższy niż 0,3). W przypadku
wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn, niewłaściwe manewrowanie operatorów
sprzętu), Generalny Wykonawca jest uważany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym
wszelkie koszty. Powinien on również dostarczyć Generalnemu Architektowi i Inspektorom Nadzoru imienne świadectwa
o  kwalifikacjach  i  kompetencjach  spawaczy  zarówno w zakładzie  produkcyjnym,  jak  i  na  placu  budowy,  zgodnie  z
normami.

5.2 Montaż elementów stalowych
       Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny być
oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia
sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak
wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona.
         Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu
całej konstrukcji lub niezależnej jej części.
     Przekładki  stosowane  do  regulacji  konstrukcji  należy  wykonywać  ze  stali  o  takich  samych  właściwościach
plastycznych  jak  stal  konstrukcji,  a  po  osadzeniu  zabezpieczyć  przed  wypadnięciem.  W  połączeniach  śrubowych
zakładkowych szczelina w styku nie sprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać
za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać.

Montaż na placu budowy
           Należy tak zorganizować pracę, aby elementy składowe były dostarczane w należytym porządku, a w szczególności
w komplecie dla każdego odcinka - od części największych do najmniejszych elementów składowych. 
         Generalny  Wykonawca  odpowiada  za  wyładunek,  składowanie  i  zabezpieczenie  sprzętu  oraz  materiałów
niezbędnych do wykonania robot. Wszystkie kształtowniki i inne materiały powinny spoczywać na belkach drewnianych.
Te wszystkie elementy konstrukcyjne należy przemieszczać z należytą ostrożnością. Generalnemu Wykonawcy przypada
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oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementów konstrukcyjnych.
Generalny  Wykonawca  winien  bezwzględnie  opracować  obliczenia  budowlane  dotyczące  wszystkich  czynności
montażowych, które udokumentują w szczególności: wytrzymałość punktów podnośnikowych, stateczność w czasie faz
tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomocą odciągów, jeżeli okaże się to konieczne),
strzałki  montażowe  wewnętrzne  związane  z  fazami  montażu,  itd.  Generalny  Wykonawca  winien  posiadać  wszelkie
pozwolenia i wykonać wzmocnienia niezbędne do ustawienia i manewrowania dźwigów, jak również do manewrowania
specjalnych konwojów na terenie obiektów budowlanych już ukończonych lub znajdujących się w pobliżu.

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji:
Lp.           Rodzaj odchyłki                                                  Dopuszczalna odchyłka
1             odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej       - 5 mm
2             odchylenie osi słupa od pionu                                   - 15 mm
3             strzałka wygięcia                                                       - h/750 lecz nie więcej niż 15 mm
4             wygięcie belki lub słupa                                            - l/750 lecz nie wiece niż 15 mm
5             odchyłka strzałki montażowej                                   - 0,2 projektowanej

5.2.1 Cięcie
        Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po
cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.

5.2.2 Prostowanie i gięcie
      Podczas  prostowania  i  gięcia  powinny  być  przestrzegane  ograniczenia  dotyczące  granicznych  temperatur  oraz
promieni  prostowania  i  gięcia.  W  wyniku  tych  zabiegów  w  odkształconym  obszarze  nie  powinny  wystąpić  rysy  i
pęknięcia.

5 .3. Składanie zespołów
5.3.1.  Części do składania powinny być czyste  oraz zabezpieczone przed korozją  co najmniej w miejscach, które po
montażu będą niedostępne.

5.3.2. Połączenia spawane
(1)  Brzegi  do  spawania  wraz  z  przyległymi  pasami  szerokości  15mm  powinny  być  oczyszczone  z  rdzy,  farby  i
zanieczyszczeń  oraz  nie  powinny  wykazywać  rozwarstwień  i  rzadzizn  widocznych  gołym  okiem.  Kąt  ukosowania,
położenie  i  wielkość  progu,  wymiary  rowka  oraz  dopuszczalne  odchyłki  przyjmuje  się  według  właściwych  norm
spawalniczych. Szczelinę między elementami o niesfazowanych brzegach stosować nie większą od 1,5mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: o
5% – dla spoin czołowych, o 10% – dla pozostałych.
       Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny.
Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak: obrobka spoin, przetopienie grani, wymaganą technologię spawania może zalecić
Inżynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
Spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,  wady zewnętrzne spoin
można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy
usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.3. Połączenia na śruby
        Długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu
warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje, nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio
lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni,  powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe
nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru, śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy
ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.

5.4 Roboty malarskie
5.4.1 Przygotowanie konstrukcji do malowania
        Wszystkie elementy stalowe (elementy konstrukcji, śruby, nakrętki, podkładki) należy zabezpieczyć antykorozyjnie
przez oczyszczenie i pomalowanie farbą antykorozyjna według zaleceń producenta.
         Powierzchnia stali przed nakładaniem powłok antykorozyjnych powinna być przygotowana metodami podanymi w
PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504.
          Stopień przygotowania konstrukcji metodą ścierno-strumieniową wynosi SA 2.
          Parametry jakościowe powinny być określone zgodnie z PN-ISO 8501-8503.

5.4.2 Malowanie i powłoki zabezpieczające
    Zabezpieczenie  konstrukcji  stalowej  powłokami  malarskimi  wykonać  jak  dla  klasy  korozyjności  C3.  Wszystkie
czynności przygotowawcze wykonać zgodnie z kartami katalogowymi.
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Wykonanie powłoki:
- warstwa podkładowa (farba epoksydowa) np. 647 UniMax Pro Miox 80μm. Przed przystąpieniem do malowania należy
dokładnie  wymieszać  składniki  farby  za  pomocą  mieszadła  mechanicznego,  aż  do  uzyskania  jednolitej  konsystencji.
Temperatura wymieszanego produktu powinna być wyższa niż 100C podczas całego procesu aplikacji. Farba może być
nanoszona bez rozcieńczania przy użyciu natrysku hydrodynamicznego. Dla aplikacji innymi metodami koniecznym jest
dodanie rozcieńczalnika EP5800. Dla zapewnienia optymalnych warunków schnięcia i utwardzenia powłoki, zaleca się
aplikację w temperaturach dodatnich – rekomendowane minimum 150C. Temperatura podłoża, co najmniej o 30C wyższa
niż punkt rosy. W czasie całego procesu aplikacji i utwardzania należy zadbać o odpowiednią wentylację, aby uniknąć
koncentracji substancji lotnych, co zapewni optymalne warunki bezpieczeństwa, schnięcia i utwardzania powłoki. Metody
aplikacji – zalecany: natrysk hydrodynamiczny lub powietrzny. Aplikacja pędzlem może dać mniejszą grubość i pogorszyć
rozlewność;
- warstwa właściwa (farba poliuretanowa) np. 147 PoluRan Duro Vite 60μm. Przed przystąpieniem do malowania należy
dokładnie  wymieszać  składniki  farby  za  pomocą  mieszadła  mechanicznego,  aż  do  uzyskania  jednolitej  konsystencji.
Temperatura wymieszanego produktu powinna być wyższa niż 100C podczas całego procesu aplikacji. Farba może być
nanoszona  bez  rozcieńczania  przy  użyciu  natrysku  hydrodynamicznego.  Przydatność  do  użycia  4h  (po  wymieszaniu
składników w 200C). Dla zapewnienia optymalnych warunków schnięcia i utwardzania powłoki, zaleca się aplikację w
temperaturach dodatnich – rekomendowane minimum 100C. Temperatura podłoża, co najmniej o 30C wyższa niż punkt
rosy. W czasie całego procesu aplikacji i utwardzania należy zadbać o odpowiednią wentylację, aby uniknąć koncentracji
substancji lotnych, co zapewni optymalne warunki bezpieczeństwa, schnięcia i utwardzania powłoki. Metody aplikacji –
zalecany:  natrysk  hydrodynamiczny  lub  powietrzny.  Aplikacja  pędzlem  może  dać  mniejszą  grubość  i  pogorszyć
rozlewność.

6. KONTROLA JAKOŚCI
    Kontrola  jakości  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem  oraz  z  podanymi  wyżej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBÓT
      Jednostką  obmiarową jest  1  tona.  Do  obliczania  należności  przyjmuje  się  teoretyczną  ilość  (t)  zmontowanego
zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się
stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też
zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w
projekcie.

8. ODBIÓR ROBÓT
      Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robot zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg
opisu jak niżej:

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór końcowy
8.3. Odbiór zbrojenia
       Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do
dziennika budowy.  Odbiór  powinien polegać na sprawdzeniu zgodności  zbrojenia  z rysunkami roboczymi konstrukcji
żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach,
rozstawu  strzemion,  wykonania  haków złącz  i  długości  zakotwień  prętów oraz  możliwości  dobrego  otulenia  prętów
betonem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
        Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygięcie,  przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu,
zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robot z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza
teren robot.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-EN 729-2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pełne wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie.
PN-EN 729-3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie.
PN-EN 729-4 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie.
PN-M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym.
PN-M-82105 Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości.
PN-M-82144 Nakrętki sześciokątne.
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PN-M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST – 06 - KONSTRUKCJE DREWNIANE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
        Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych  z  wykonaniem  i  montażem  drewnianych  konstrukcji  będących  częścią  inwestycji  „remontu  budynku
portierni  w  Muzeum  Przyrody  i  Techniki  w  Starachowicach”  zlokalizowanego  na  działce  o  nr  ewid.  1146/2
położonego przy ulicy Wielkopiecowej 1, 27-200 Starachowice, województwo świętokrzyskie.

kod CPV 45261100-5– Wykonanie konstrukcji dachowych
kod CPV 45422000-1 - Roboty ciesielskie

1.2. Zakres stosowania ST
      Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST
   Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  i
zainstalowaniem na obiekcie konstrukcji drewnianych i obejmują:
- dostarczenie materiałów (doniesienie lub dowiezienie z miejsca składowania),
- wymierzenie robót,
- przygotowanie i ostruganie drewna,
- ułożenie i montaż elementu drewnianego. Zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Określenia podstawowe
     Określenia podane w niniejszej SST są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskim normami, wytycznymi i
określeniami podanymi w OST„Wymagania ogólne”.
Drewno - to surowiec otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w różnego rodzaju sortymenty.
Impregnacja  -  nasycanie  drewna  środkami  zabezpieczającymi  drewno  przez  owadami,  grzybami  czy  ogniem.
Impregnacja powinna być ciśnieniowa w autoklawach w III klasy impregnacji 2.
Tarcica  – jest  to  sortyment  drzewny powstały  w  wyniku przetarcia  drewna okrągłego  w sposób indywidualny bądź
grupowy (decyduje liczba równocześnie pracujących pił) na pilarkach: ramowych (trakach), taśmowych bądź tarczowych.
Korozja  biologiczna  drewna  –  oznacza  różne  formy  niszczenia  elementów  drewnianych  wywołane  działaniem
organizmów żywych, tzw. szkodników biologicznych. Korozję biologiczną drewna można podzielić na gnicie i destrukcję
związaną z działalnością owadów szkodników drewna.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
       Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. .„Wymagania ogólne” punkt 5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
       Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST. „Wymagania ogólne” pkt 2.
Drewno musi spełniać  wymagania określone w normie PN-B – 03150 zakresie wytrzymałościowym oraz odpowiadać
wymogom kwalifikacji wizualnej wg normy PN-EN518 lub PN-82/D-94021

2.2. Materiały do wykonania robót
        Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowych budowli wg. Zasad niniejszej ST, są:
- deski iglaste, obrzynane, wymiarowe grubości 25mm kl. C30;
- belki iglaste, obrzynane, wymiarowe 120x100 mm, kl. C30;
- krawędziaki iglaste, wymiarowe kl. C30;
- surowiec tartaczny na pale iglasty - modrzew lub świerk;
- okucia stalowe;
- śruby stalowe z podkładkami i nakrętkami;
- środek impregnujący do drewna posiadający stosowne certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia.
         Materiał składowany na placu robót i przeznaczony do obróbki powinien być ułożony w prawidłowe stosy.
         Dopuszczalna wilgotność – do 20 %.

2.3 Ochrona drewna przed korozją biologiczną
a) Ochrona drewna przed gniciem
         Drewno zabezpiecza się przed zagrzybieniem przez impregnację. Konstrukcje znajdujące się na otwartym powietrzu
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powinny być impregnowane metodą impregnacji ciśnieniowo-próżniowej w autoklawach w kat impregnacji III.
          Każdy środek zabezpieczający drewno powinien mieć m. in. następujące właściwości:
- wysoką toksyczność (siłę niszczenia) w stosunku do organizmów niszczących drewno (grzybni, owocników);
- trwałość utrzymania się w drewnie, tzn. możliwość nieulatniania się w powietrzu i niewypłukiwania się w wodzie;
- zdolność możliwie głębokiego wnikania w drewno;
- nieszkodliwość działania na samo drewno, na inne materiały jak metal (śruby, gwoździe, okucia);
- nieszkodliwość dla ludzi;
- nie powinien wydzielać przykrego zapachu.
       Do impregnacji poręczy drewnianych mogą być tylko stosowane środki nie barwiące i nie brudzące. Zabezpieczenie
drewna przed zagrzybieniem należy wykonywać wg wskazówek zawartych w instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej o
zabezpieczeniu środkami chemicznymi drewna budowlanego przed zagrzybieniem.

3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” punkt 3.

3.2.Sprzęt do wykonania robót
        Do wykonania robót stosować sprzęt ręczny i mechaniczny do obróbki drewna i stali.

4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
       Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST„Wymagania ogólne” punkt 4.

4.2.Transport materiałów
     Transport elementów drewnianej konstrukcji z miejsca wytworzenia na plac budowy powinien odbywać się dowolnymi
środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.
Transport materiałów może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
    Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  OST  „Wymagania  ogólne”  pkt.  5.  Wszystkie  elementy  drewniane
wykonujemy w warsztacie. Montaż przeprowadzić należy na obiekcie, którego element one stanowią.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
        Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST ”Wymagania ogólne” punkt 6.

6.2. Kontrola jakości wykonania
     Kontrola  jakości  wykonania  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonanej  konstrukcji  drewnianej  z
Dokumentacją  Projektową  i  niniejszą  Specyfikacją  Techniczną.  Kontroli  i  sprawdzeniu  podlegają:  wymiary
poszczególnych  elementów  konstrukcji  drewnianej,  prostoliniowość  poszczególnych  elementów  konstrukcji  nośnej,
dopasowanie poszczególnych elementów konstrukcji drewnianej.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
        Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji więżby z belek iglastych.
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr sześcienny) konstrukcji pokładu z desek iglastych.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
         Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Zasady odbioru robót
       Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami
określonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań oraz wizualnej ocenie
wykonania robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
         Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt 9. Podstawę płatności
stanowi cena jednostkowa za 1m3 konstrukcji ramy oraz za 1m2 pokrycia pomostu.
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-EN-338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.
3. PN-76/O-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania
4. PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
5. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
6. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
7. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym.
9. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
10. PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym.
11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.
12. PN-H-93460-03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej
jakości o Rm do 490 MPa.
13. PN-M-82503 Wkręt do drewna ze łbem stożkowym.
14. PN-B-03150 Konstrukcje drewniane
15. PN-82-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
1. Czajnik M. i in.: „Impregnacja i odgrzybianie w budownictwie”, Arkady, Warszawa 1970.
2. „Instrukcja o odgrzybianiu drewna budowlanego i odgrzybianiu budynków”, MGK, Warszawa 1969.
3. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- „Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego”. ITB, 1967.
- „Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną środkami chemicznymi: Wymagania i badania”. ITB, 1998.
- „Konstrukcje drewniane”. ITB, 2004.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST - 07 STOLARKA 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
     Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych
związanych z  wymianą stolarki  okiennej  drewnianej  na PCV oraz drzwiowej  na drzwi  plastikowe lub aluminiowe,  a
prowadzonych w ramach projektu  „remontu budynku portierni w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach”
zlokalizowanego  na  działce  o  nr  ewid.  1146/2  położonego  przy  ulicy  Wielkopiecowej  1,  27-200  Starachowice,
województwo świętokrzyskie.

(KOD CPV 45421000-4) – Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.2. Zakres stosowania ST
        Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót
o niewielkim znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że podstawowe wymagania będą spełnione  przy zastosowaniu
metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
     Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności związanych z wymianą stolarki okienno-drzwiowej, w ramach  „remontu
budynku portierni w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach”,  roboty obejmują demontaż starej stolarki,
montaż okien i  drzwi PCV (bądź aluminiowych - w przypadkach przewidzianych w Projekcie  Technicznym),  wraz z
parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, prace budowlane wykończeniowe.
      Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie sposobów
oceny i przygotowania podłoży oraz wymagań dotyczących wymiany stolarki okiennej i jej odbioru. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje
     Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami  podanymi  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
    Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.
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1.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska
    Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania wszelkich niezbędnych działań, aby stosować się do przepisów i
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego zakresem. Wykonawca będzie unikał wszelkich
szkodliwych działań, szczególnie  w zakresie zanieczyszczeń powietrza, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla
środowiska i otoczenia czynników spowodowanych działalnością przy realizacji robót. Wszystkie materiały z rozbiórki
muszą być odwiezione na wysypisko przystosowane do odbioru i utylizacji tego typu odpadów. Wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć zamawiającemu dokument potwierdzający odbiór i utylizacje materiałów z rozbiórki (odpadów).

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7.
       Materiały stosowane podczas wymiany stolarki okiennej i drzwiowej powinny mieć:
-  oznakowanie  znakiem  CE  oznaczające,  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 Euro-
pejską 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 oznaczające, 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”.

Dodatkowo oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta oraz  typu  wyrobu,  kraju  pochodzenia  i  daty
produkcji.

2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Wszelkie materiały wykorzystywane przy wymianie stolarki okienno-drzwiowej powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym  w normach  polskich  oraz  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do  powszechnego
stosowania w budownictwie.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
       Wykonawca zobowiązany jest, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do
kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania należy zlokalizować w obrębie terenu budowy/robót w
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV  45000000-7.
      Wykonawca jest obowiązany do używania takiego sprzętu, aby nie powodował niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych  robót.  Zastosowanie  sprzętu  wariantowego  wymaga  zgody  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami odrębnymi (np. UDT itp.). Jakiekolwiek sprzęt nie gwarantujący
realizacji robót zgodnie z przepisami bhp, będzie przez inspektora nadzoru inwestorskiego niedopuszczony do robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. Wykonawca jest
zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych
materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać gabarytom i masie przewożonych materiałów.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót, za ich zgodność z rysunkiem i technologią podaną przez producenta okien i drzwi. Wszystkie prace
powinny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej należącej do właściwej izby samorządu zawodowego.

5.3. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia i dokonania pomiarów wymienianej stolarki z natury.

5.4. Przed przystąpieniem do prac należy skutecznie zabezpieczyć znajdujące się wewnątrz pomieszczeń podłogi, meble i
urządzenia.

5.5. Demontaż okien i  drzwi wykonać należy ręcznie przez wykucie ościeżnic  z  należytą  starannością,  możliwie bez
uszkodzeń parapetów wewnętrznych w celu ich odwzorowania. Przed pracami demontażowymi należy zdjąć okucia w
postaci szyldów, klamek i mechanizmów uchylania lufcików.

5.6. Ościeża należy oczyścić z pozostałości środków uszczelniających i potłuczonych tynków.
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5.7. Przed przystąpieniem do montażu stolarki okienno-drzwiowej ościeża wstępnie należy wygładzić zaprawą tynkarską.

5.8. Okna  i  drzwi  należy zamontować  w ościeżach  zgodnie  z  instrukcją  montażu,  która  winna  być  załączona  przez
producenta. Równocześnie zamocować istniejące obróbki blacharskie zewnętrzne wraz z ich uszczelnieniem.
Parapety wewnętrzne montować jednocześnie z montażem okien.

5.9. Wykonać powtórną regulację okuć po dwutygodniowym ich użytkowaniu.

5.10. Zamontowane okna i drzwi uszczelnić należy  po obwodzie pianką montażową stabilizującą i pozostawić zamknięte
na okres 24 godzin.

5.11. Po  upływie  doby  od  zamontowania  stolarki  wykonać  należy wyprawę ościeży,  od  zewnątrz  zaprawą tynkarską
(szparowanie). Ościeża wewnętrzne należy wykończyć w nawiązaniu do istniejących tynków. Wyprawę tynkarską należy
wykonać zgodnie z bezspoinowym systemem ociepleń ścian zewnętrznych budynków.

5.12. Podczas wykonywania robót demontażowo-montażowych zabezpieczyć należy teren przed budynkiem wygradzając
obszar montażu np. taśmą ostrzegawczą oraz znakami informującymi o prowadzonych robotach i kierunku ruchu.

6. KONTROIA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7.
       

6.2. Zasady kontroli jakości robót
     Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Minimalne wymagania, co do zakresu
kontroli i ich częstotliwości są określone w specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały
one tam określone,  Zamawiający ustali  jaki zakres kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić wykonanie robót  zgodnie z
umową. 
     Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
mają: ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane, odpowiadają wymaganiom norm.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
        Zamawiający może dopuścić do użycia wyłącznie te materiały, które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną -  w przypadku wyrobów, dla
których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  i  które  spełniają  wymogi  Specyfikacji
Technicznej.
      W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają
tych wymagań będą odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
        Obmiar określa faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
    Obmiar  robót  dokonuje  wykonawca wraz z  inspektorem nadzoru  inwestorskiego,  po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu  (min.  3  dni).  Wszystkie  wyniki  obmiaru  należy  wpisywać  w  książkę  obmiaru  robót,  która  w szczególności
dokumentuje roboty ulęgające zakryciu i zanikające.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
       Zaleca się przeprowadzanie odbioru okien i drzwi w trzech etapach: odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiór częściowy, odbiór końcowy.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
       Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
        W ramach odbioru robót ulegających zakryciu w trakcie prac budowlanych należy poddać kontroli m.in. podparcia
progów, zamocowanie ościeżnic, uszczelnienia luzów.

8.2. Odbiór częściowy
        Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
      Obiór powyższych robót należy wykonać przed wbudowaniem stolarki - na zgodność z aprobatą techniczną lub
dokumentacją indywidualną (w zakresie rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania)
oraz na zgodność z zamówieniem.
        Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę
przewiduje.
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8.3. Odbiór końcowy robót
      Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości),
jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
         Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
         Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
    Przy  wbudowywaniu  okien  i  drzwi  nie  powinno  dojść  do  zmiany  cech  geometrycznych  ościeżnic,  uszkodzeń
mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć. Odchylenie od pionu ościeżnic okiennych i drzwiowych nie może
przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3mm na całą ościeżnicę. 
      Otwieranie-zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć. Otwarte skrzydła okienne i drzwiowe nie mogą
samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać lub zamykać. Zamknięte skrzydła powinny dolegać do ościeżnicy
równomiernie wszystkimi narożami.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7.

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
        Rozliczenie robót demontażowo-montażowych 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  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  odbioru
pogwarancyjnego.
           Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres robót stanowi wartość owych prac obliczona na
podstawie: określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez
zamawiającego; lub stalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty oraz ustalenia techniczne.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.00.106.1126 z późn.zm.);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881.);
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.02.166.1360 z późń. zm.);
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  oraz  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.04.202.2072).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST - 08 IZOLACJE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji
          Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  budowlanych  związanych  z  wykonaniem  izolacji,  a  prowadzonych  w  ramach  projektu   „remontu  budynku
portierni  w  Muzeum  Przyrody  i  Techniki  w  Starachowicach”  zlokalizowanego  na  działce  o  nr  ewid.  1146/2
położonego przy ulicy Wielkopiecowej 1, 27-200 Starachowice, województwo świętokrzyskie.

Kod CPV : 45321000 - 3  Izolacja cieplna

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
      Szczegółowa specyfikacja  techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.        

1.3. Zakres robót objętych SST
   Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  izolacji
przeciwwilgociowych, cieplnych i akustycznych remontowanej portierni.
           Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- wykonaniem izolacji z materiałów na bazie dyspersji wodnej i roztworów do gruntowania;
- wykonaniem izolacji ścian fundamentowych: przeciw-wodnej (folia gr. 0,2mm;
-  wykonanie  izolacji  podłogi  na  gruncie:  przeciw-wodnej  (2  warstwy  papy  izolacyjnej  termozgrzewalnej  lub  folia
polietylenowa), termicznej (styropian PS-E FS20 gr. 15,0cm);
-  wykonanie przepony poziomej  iniekcyjnej  grawitacyjnej  w ścianach  zewnętrznych na wysokości  poziomu posadzki
budynku.

1.4. Określenia podstawowe
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inżyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1. Wymagania ogólne
     Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie  aprobaty  techniczne  lub
odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). 
          Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z
danego  źródła  nie  oznacza  automatycznego  zatwierdzenia  pozostałych  materiałów  z  tego  źródła.  Jeżeli  materiały  z
akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania
w materiały. 
      Odbiór  techniczny  materiałów powinien  być dokonywany  według  wymagań i  w sposób  określony aktualnymi
normami.

2.2. Roztwór dyspersyjny 
          Roztwór dyspersyjny (masa asfaltowo-kauczukowa) stosowany na zimno do renowacji.
Dysprebit – parametry:
- skład: wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających;
- gęstość: 1,1 g/cm3;
- czas schnięcia: po około 5 godzinach;
- czas między nanoszeniem poszczególnych warstw: 5 godzin;
- odporność na deszcz: po około 5 godzinach;
- temperatura podłoża i powietrza podczas stosowania: od +5°C do + 30°C;
- atest higieniczny: PZH HK/B/2075/01/2003;
- certyfikat na znak B PCBC B/13/10020/04;
- zgodność z PN:B:24000;
- zużycie przy gruntowaniu 0,2 kg/m2;
- zużycie przy pokryciach dachowych 0,5 kg/m2/na warstwę.

2.3. Styropian
          Styropian odmiany EPS 100 - 038.
          Wymagane jest, aby płyty styropianowe posiadały barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, dopuszcza
się występowanie wgniotów oraz miejscowych uszkodzeń: dla płyt o grubości poniżej 30mm - o głębokości do 4mm, dla
płyt o grubości powyżej 30mm - o głębokości do 5mm.
          Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10cm2.
Wymiary:
- długość: 3000, 2000, 1500, 1000, 500mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%;
- szerokość: 1200, 1000, 600, 500mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5mm;
- grubość: 20-500 mm co 10mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%.

2.4. Folia polietylenowa 
          Folia polietylenowa paroszczelna gr. 0,2mm.
      Inwestor  dopuszcza użycie  do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż  sugerowani  pod
warunkiem, iż  jakościowo nie  mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki  zgodnie z Ust.  o wyrobach
budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

2.5. Materiały do wykonania izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku.
a).  AQUAFIN-1K.
AQUAFIN-1K to sztywna zaprawa mineralna do wykonywania powłok hydroizolacyjnych.
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Zastosowanie:

Do  uszczelniania  powierzchni  betonowych,  murów  i  tynków,  wewnątrz  i  na  zewnątrz  w:  budownictwie  ogólnym,
specjalistycznym, hydrotechnicznym i wodnym. W szczególności do izolacji podziemnych części budowli, oczyszczalni
ścieków, zbiorników wody pitnej, zapór, śluz, niecek basenowych, kanałów instalacyjnych oraz przy renowacji starego
budownictwa.

b).  ASO-UNIGRUND-K.
Koncentrat ASO-Unigrund-K jest bezrozpuszczalnikowym środkiem gruntującym na bazie żywic akrylowych. Polepsza
przywieranie następnie nanoszonych powłok izolacyjnych, zmniejsza chłonność podłoża, wiąże pył z podłożem, zwiększa
wytrzymałość podłoża. ASO Unigrund-K należy rozcieńczać wodą w stosunku 1:4.

Zastosowanie:

ASO-Unigrund-K  służy  do  gruntowania  zapylonych  i/lub  chłonnych  podłoży  poziomych  i  pionowych  pod  powłokę
izolacyjną z AQUAFIN-1K. Może być stosowany być zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

c).  ASOPLAST-MZ.
ASOPLAST-MZ - środek do plastyfikowania, i polepszania przyczepności zapraw cementowych do podłoży. Stosuje się
go jako domieszkę do zapraw, używanych przy wykonywaniu faset.

Zastosowanie:

ASOPLAST-MZ rozcieńczyć woda w stosunku 1:3. Tak przygotowaną wodę zarobową dolać do mieszaniny cementu i
piasku zmieszanego w proporcji  1:3.  Starannie  wymieszać  do uzyskania wymaganej  konsystencji.  Tak  przygotowaną
zaprawę  stosować  do  wykonywania  faset,  wyrównywania  powierzchni  pionowych  i  poziomych,  na  których  będzie
wykonywania później warstwa izolacyjna.

d). woda
Do przygotowania zapraw i nawilżania podłoża można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy pn-88/b-32250
„materiały budowlane. woda do betonów i zapraw". bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
niedozwolone jest  użycie  wód ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i muł.

2.5. Materiały do wykonania  przepony poziomej ścian budynku – metoda termoiniekcji grawitacyjnej
a). aquafin-f.

Gotowy do użycia krzemianujący i hydrofobizujący roztwór na bazie związków krzemu.
dane  techniczne: baza  -  płynne  związki  krzemu,  kolor  –  bezbarwny,  gęstość  -  1,2g/cm3,  współczynnik  ph  -  12,2,
opakowanie - kontener 1000kg, beczka 200kg, pojemnik 25kg lub 5kg, magazynowanie - zabezpieczony przed mrozem i
w zamkniętym pojemniku do 1 roku, zużycie - (minimalne) 15kg/m2przekroju poziomego muru
sposób działania preparatu aquafin-f:
działanie preparatu aquafin-f polega na tym, że w wyniku reakcji chemicznej (preparat reaguje z wolnymi jonami wapnia
oraz  dwutlenkiem węgla)  powstają  nierozpuszczalne  związki,  które  trwale  zwężają  i  zasklepiają  kapilary.  dodatkowo
aquafin-f  powoduje  wewnętrzną  hydrofobizację  nasączonego  obszaru  muru.  powstaje  tym  samym  wewnątrz  muru
podwójna bariera dla kapilarnego podciągania wody wraz z rozpuszczonymi w niej solami.

preparat  posiada  atest  państwowego  zakładu  higieny nr  342/b-463/90 oraz  aprobatę  techniczną  instytutu
techniki budowlanej at-15-2476/97.

b). asocret-bm.
Gotowa zaprawa cementowo-wapienno-trachitowa do wypełniania pustek w murach i odwiertów po zastosowaniu cieczy
iniekcyjnej.
dane techniczne:  baza - zaprawa cementowa, kolor – szary, gęstość nasypowa - 0,9g/cm3 gęstość gotowej zaprawy -
2kg/dm3, płynięcie - 30cm, czas obróbki - 1godzina, wytrzymałość - 4n/mm3, po 1 dniu 10n/mm3, po 7 dniach15n/mm3, po
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28 dniach, opakowanie - worek 25kg, magazynowanie - w suchych warunkach 6 miesięcy (rozpoczęte opakowania dobrze
zamykać i zużyć w możliwie krótkim czasie.
przygotowanie: bezpośrednio prze użyciem asocret-bm należy mieszać z wodą (8dm3/25 kg) w odpowiednim mieszalniku
lub w pojemniku plastikowym za pomocą wolnoobrotowej wiertarki i  mieszadła.  Preparat  posiada atest państwowego
zakładu higieny nr 342/b-463/90.

c).  woda.
Do  przygotowania  zaprawy  asocret-bm  stosować  można  wodę  odpowiadającą  wymaganiom  normy  pn-88/b-32250
„materiały budowlane. woda do betonów i zapraw". bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
niedozwolone jest  użycie  wód ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i muł. 
Materiały firmy schomburg są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. dlatego można je przewozić
dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. ładunek powinien być (szczególnie worki z
zaprawą) zabezpieczony przed zawilgoceniem. materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery należy chronić przed
przemarznięciem.  wodę,  (jeżeli  nie  istnieje  możliwość  poboru  na  miejscu  wykonywania  robót)  należy  dowozić  w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić
skład chemiczny wody.
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU
     Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu.  Do  wykonania  iniekcji  używać  należy  sprzętu
zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.
          Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
-  urządzenie  do  wiercenia  otworów w murach  (cegła,  kamień,  beton)  -  zalecane  są  elektropneumatyczne  wiertarki  i
wiertnice o pracy możliwie bezwibracyjnej wyposażone w odpowiednie do wiertła (średnice 18 i 30 mm). przy większych
grubościach murów zaleca się stosowanie wiertarek wyposażonych w prowadnice pozwalające na zachowanie stałego kąta
pochylenia otworów;
- zestaw termowentylacyjny podłączony do urządzeń nadmuchowych oraz centralnego urządzenia zasilającego prądem
24v;
-  pompa do ciśnieniowego podawania preparatu  w otwory iniekcyjne,  wyposażona w rozdzielacz -  może obsługiwać
jednocześnie większą ilość końcówek iniekcyjnych. producent preparatu aquafin-f posiada w swojej ofercie pompę do
iniekcji ciśnieniowej;
- waga do odmierzania preparatu;
- metrówka do mierzenia grubości i długości muru oraz głębokości otworów;
- latarka do sprawdzenia czy w otworze nastąpiło pełne nasycenie ściany;
- pakery - dysze wielokrotnego użytku do osadzania w nawierconych otworach, umożliwiają podawanie preparatu aquafin-
f pod ciśnieniem;
- pompka, kompresor do wydmuchiwania pyłu z otworów;
- standartowe mieszadło do przygotowania zaprawy w wiadrze lub kuble.
- lejek do wlewania preparatu aquafin-f do otworów wierconych pod kątem w ścianie i lanca o średnicy dopasowanej do
otworu do wypełniania go zaprawą asocret-bm.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU
      Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy
konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą  stateczności.  Transport  materiałów wykonać
zgodnie z instrukcja producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podkładu
   Podkład  pod  izolacje  powinien  być  trwały,  nieodkształcalny  i  przenosić  wszystkie  działające  nań  obciążenia.
Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.

Gruntowanie podkładu
       Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsją asfaltową. 
      Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące
powinny  być  naniesione  w  jednej  lub  dwóch  warstwach,  z  tym  że  druga  warstwa  może  być  naniesiona  dopiero  po
całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż
5°C.

5.2. Izolacje termiczne
       Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny być układane
szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez
ubytków i wyszczerbień.
         Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić min.
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3cm.
      Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie wznoszenia ścian.
Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty, a następnie wykonać drugą warstwę ściany.
          W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą).

5.3. Izolacje z folii
      Folia  powinna zostać ułożona na całej  izolowanej powierzchni i  wywinięta na powierzchnie pionowe i ukośne.
Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15cm.

5.4. Izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku.
a. Roboty ziemne.

Odkrywki  fundamentów  powinny  być  wykonywane  ręcznie  na  głębokość  posadowienia  fundamentów.
Ściany wykopów należy tak kształtować lub  obudowywać,  aby nie  nastąpiło  obsunięcie  się  gruntu;  należy przy  tym
uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszać stateczność gruntu. Ściany wykopu a także same
fundamenty nie powinny być podkopywane. Sposób zabezpieczenia ścian wykopu należy ustalić w zależności od rodzaju
gruntu, głębokości i wymiarów wykopu w planie, przewidywanych niekorzystnych oddziaływań i obciążeń, czasu trwania
wykopu (tymczasowy, stały), warunków miejscowych. Jeśli przewiduje się ruch ludzi wzdłuż górnych krawędzi wykopów,
należy ukształtować podłużne pasy o szerokości co najmniej 0,60 m, na których nie powinien znajdować się ukopany
grunt ani inne przeszkody. Wszystkie roboty muszą być wykonywane ręcznie. Ukopany grunt powinien być niezwłocznie
przetransportowany na miejsce przeznaczenia. Składowanie ukopanego gruntu bezpośrednio przy wykonywanym wykopie
jest  dozwolone  tylko  w przypadku wykopu  obudowanego,  gdy  obudowa została obliczona  na dodatkowe obciążenie
odkładem gruntu. Odkłady gruntu powinny być wykonywane w postaci nasypów o wysokości do 2m, o nachyleniu skarp
1:1,5 i spadku korony 2 + 5%. Wykop należy zasypywać żwirem frakcji  Ø30-50mm a następnie  Ø20-30mm. Żwir nie
powinien  być  zmarznięty  ani zawierać  zanieczyszczeń  (np.  torfu,  darniny,  korzeni,  odpadków  budowlanych  itp.
materiałów). Wykop należy zasypywać warstwami, które po ułożeniu powinny być zagęszczone. Nasypywanie żwiru i
jego zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia
ściany  lub  izolacji.  Jeżeli  w  zasypywanym  wykopie  znajduje  się  przewód  lub  rurociąg,  to  użyty materiał  i  sposób
zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej,
przeciwilgociowej, cieplnej).

b. Roboty izolacyjne.
Powierzchnię ścian fundamentowych należy dokładnie oczyścić z resztek ziemi itp. Membranę izolacyjną

należy mocować mechanicznie za pomocą gwoździ murarskich lub gwoździ do betonu. Gwoździe mocować należy przy
użyciu podkładek przechodzących przez wgłębienie w odległości 800 mm od siebie. W miejscach łączenia dwóch arkuszy
membrany (szerokość zakłady powinna wynosić co najmniej siedem wypukłości), rozstaw gwoździ należy zagęścić do
300mm.  Górną  krawędź  membrany  należy  wypuścić  ponad  poziom  terenu  i  zakończyć  listwą  wykończeniową
zabezpieczającą dostawaniu się  wody od góry. W listwach tych należy zamontować odpowietrzniki,  które umożliwią
przegrodzie  „oddychanie”. Systemy izolacji  przy pomocy membrany mogą się  od siebie  różnić  sposobami mocowań,
połączeń, zakończenia ponad poziomem terenu, dlatego niezależnie od powyższych ustaleń należy stosować się do zaleceń
producenta systemu izolacji oraz poleceń Inspektora nadzoru.
Zakres wykonywanych robót.
a) rozebranie podbudowy betonowej,
b) ręczne odkopanie ścian fundamentowych,
c) ułożenie membrany,
d) zasypanie wykopu żwirem,
e) niwelacja terenu gruntem pochodzącym z wykopów.

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie:
- izolacji i uszczelnień masywnych, nieodkształcalnych podłoży betonowych, murów ceglanych i kamiennych, tynków,
powierzchni poziomych i pionowych z mineralnej jednoskładnikowej, sztywnej zaprawy uszczelniającej np. AQUAFIN-
1K (lub równoznacznej). Izolacja ta stanowi ostateczną warstwę wykończeniową lub może być podłożem pod wyłożenia
ceramiczne, tynki, wylewki cementowe.

c. Wykonanie robót
- przygotowanie podłoża.
podłoże musi być czyste,  nośne, równe, bez kawern, ubytków, rys,  pęknięć, substancji zmniejszających przyczepność.
mleczko cementowe i luźne części usunąć przez piaskowanie lub hydropiaskowanie. mury z cegieł należy wyspoinować
zaprawą cementową z dodatkiem preparatu asoplast-mz na równo z licem cegieł. gniazda żwirowe w betonie oraz wykute
do głębokości 2 cm miejsca po ściągach szalunkowych uzupełnić zaprawą cementową z dodatkiem preparatu asoplast-mz.
w  narożach  (połączenie  powierzchni  pionowych  i  poziomych)  wykonać  fasety  o  promieniu  ok.  3  cm  z  zaprawy
cementowej z dodatkiem środka asoplast-mz. podłoża chłonne gruntować roztworem preparatu aso-unigrund-k. aplikacja
materiału powinna odbywać się albo na matowo-wilgotne albo na zagruntowane podłoże.

- przygotowanie zaprawy aquafin-1k.
aquafin-1k dostarczany jest  w postaci proszku. mieszanie należy wykonywać w czystym pojemniku z czystą wodą w
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proporcji: 25 kg aquafin-1k na 6,7 dm3 wody. do mieszania używać mieszadeł wolnoobrotowych.

- nakładanie zaprawy aquafin-1k.
prawidłowo przygotowaną zaprawę nakładać na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą sztywnego pędzla lub
szczotki. należy zwrócić uwagę na szczególnie dokładne wtarcie pierwszej warstwy zaprawy w podłoże. następne warstwy
(drugą ewentualnie trzecią) nakładać po związaniu warstwy poprzedniej.  maksymalnie zużycie preparatu aquafin-1k w
jednym cyklu roboczym nie może być większe niż 2 kg/m2. pokryte powierzchnie chronić przed bezpośrednim wpływem
promieni słonecznych, przeciągami, deszczem i mrozem. należy wykluczyć kontakt aquafin-1k z elementami metalowymi
wykonanymi  z  miedzi,  cynku  i  aluminium.  pełne  obciążenie  może  nastąpić  najwcześniej  po  72  godzinach.  przed
zasypaniem  wykopów  powłokę  izolacyjną  osłonić  np.  płytami  ze  styropianu  w  celu  ochrony  przed  uszkodzeniem
mechanicznym.

5.5. Metoda termoinekcyjn agrawitacyjna jednorzędowa.
Przeznaczenie:
Stosuje się ją w murach ceglanych i kamiennych przy średnim stopniu zawilgocenia.

Sposób wykonania:
Średnica otworów wynosi  30mm. Wiercić  należy w jednym rzędzie  pod  kątem 30º  do 45º  w rozstawie

osiowym,  co  15cm  na  głębokość  o  5cm  mniejszą  niż  grubość  muru.  Wiercenie  należy  prowadzić  tak,  aby  otwór
przechodził, przez co najmniej jedną spoinę, zaś w murach grubych, przez co najmniej dwie spoiny poziome. Z otworów
należy usunąć pył przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzimy, że wewnątrz muru
znajdują się nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieku
podawanego  preparatu,  to  należy  zakwestionowane  otwory  wypełnić  zaprawą  ASOCRET-BM,  a  po  24  godzinach
ponownie wykonać nawiercenie. W oczyszczone otwory wlewać preparat AQUAFIN-F. Czas trwania iniekcji zależy od
stopnia chłonności muru, jego wilgotności. Z reguły nawiercone otwory napełnia się 3-4 razy, tak, aby uzyskać zalecane
zużycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przeciętnie 24-48 godziny. Po zakończeniu iniekcji otwory należy wypełnić
płynną zaprawą ASOCRET-BM.

Zużycie materiałów:
Dla  metody  grawitacyjnej  jednorzędowej  zużycie  preparatu  AQUAFIN-F  wynosi  15  kg/m2przekroju

poziomego muru oraz 7 kg/m2przekroju poziomego muru płynnej zaprawy ASOCRET-BM.
Roboty  prowadzone  będą  poniżej  poziomu  gruntu  to  wykop  musi  być  wystarczająco  szeroki,  aby  nie

utrudniał prac, a przy głębokości powyżej 1 m prawidłowo oszalowany. Oceniona powinna być powierzchnia muru - luźne
fragmenty należy zbić. Fugi oczyścić i wyspoinować zaprawą cementową z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ.

Przed rozpoczęciem nawierceń osoba posiadająca stosowne uprawnienia  budowlane powinna ocenić stan
techniczny muru. Podczas wykonywania próbnych przewiertów ocenić stopień jednorodności muru, występowania rys,
spękań, pustek, kawern. Ustalić przebieg instalacji. Praktycznie każdy mur należy traktować jednostkowo. Indywidualnego
potraktowania wymagają mury z  pustką powietrzną lub mające dobrej jakości warstwę licową, rdzeń zaś wypełniony
luźnym materiałem. Konieczna jest wtedy wstępna iniekcja płynnym, bezskurczowym materiałem (zaprawą ASOCRET-
BM) posiadającym zdolność wypełniania rys i wiązania luźnych cząstek. W każdym budzącym wątpliwości przypadku
należy wykonać próbne wiercenie otworów i próbne iniekcje.

Badania w czasie robót.
Przed  rozpoczęciem  iniekcji  należy  sprawdzić  rozstaw,  głębokość,  liniowość  otworów  oraz  stopień  ich

czystości. W trakcie iniekcji należy kontrolować czy nie następuje za szybkie wnikanie płynu iniekcyjnego. Może to być
spowodowane  pęknięciami,  kawernami  w  murze. W  trakcie  wypełniania  otworów  zaprawą  ASOCRET-BM  należy
dopilnować, aby materiał wypełniający został prawidłowo zagęszczony.
Odbiór robót związanych z wykonaniem izolacji poziomej z użyciem preparatu AQUAFIN-F powinien zostać dokonany w
możliwie najkrótszym czasie  po zakończeniu prac, koniecznie przed innymi robotami na iniekowanych ścianach (np.
tynkowaniem, izolowaniem, dociepleniem, licowaniem płytkami).  Badaniu poddać ciągłość izolacji,  rozstaw otworów,
stan nasycenia i dokładność zasklepienia otworów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Materiały izolacyjne
       Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
          Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie
mogą być dopuszczone do stosowania.
       Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności  z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co
do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy państwowej.
          Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
          Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBÓT
          Jednostką obmiarową robót jest metr kwadratowy [m2] powierzchni zaizolowanej.
     Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inżyniera  i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
     Odbiór  robót izolacyjnych powinien odbyć się  przed wykonaniem tynków oraz innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót  murowych powinny stanowić  następujące dokumenty:  dokumentacja  techniczna;  dziennik
budowy; zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; protokóły odbioru poszczególnych
etapów robót  zanikających;  protokóły odbioru materiałów i  wyrobów;  wyniki  badań laboratoryjnych,  jeśli  takie  były
zlecane przez Wykonawcę. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
     Płaci  się  za  ustaloną  ilość  [m2]  izolacji  oraz  mb  izolacji  wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje:  dostarczenie
materiałów,  przygotowanie  i  oczyszczenie  podłożą,  wykonanie  iniekcji,  wykonanie  izolacji  wraz  z  ochroną  oraz
uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST – 9 POSADZKI

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
     Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej są  wymagania dotyczące  prowadzonych w ramach
projektu   „remontu budynku portierni  w Muzeum Przyrody i  Techniki  w Starachowicach” zlokalizowanego na
działce  o  nr  ewid.  1146/2  położonego  przy  ulicy  Wielkopiecowej  1,  27-200  Starachowice,  województwo
świętokrzyskie.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian.
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian.
45432110-8 Kładzenie podłóg

1.2 . Zakres stosowania SST
    Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 . Zakres robót objętych SST
    Roboty,  których dotyczy  specyfikacja,  obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na celu  wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym:
-  warstwy wyrównawcze z zapraw samopoziomujących,
- płytki terakotowe.

1.4 . O kreślenia podstawowe
         Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

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

2. MATERIAŁY
2 .1. Wyroby terakotowe
     Płytki  podłogowe ceramiczne terakotowe w strefie  wejściowej  kolorze grafitowym z warstwą  antypoślizgową o
wymiarach 40x60 w zapleczu terakota z warstwą antypoślizgową 20x20.
       Właściwości płytek podłogowych terakota: barwa: wg wzorca producenta nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż
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2,5%, wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa,  ścieralność nie więcej niż 1,5 mm, mrozoodporność liczba
cykli nie mniej niż 20, kwasoodporność nie mniej niż 98%, ługoodporność nie mniej niż 90%.
          Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: długość i szerokość: ±1,5mm, grubość: ± 0,5 mm, krzywizna: 1,0 mm, 
        Terakota – wymagania dodatkowe: twardość wg skali Mahsa 8, ścieralność V klasa ścieralności, wykonane z warstwą
antypoślizgową.
         Płytki terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: listwy przypodłogowe, kątowniki, narożniki.
         Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: długość i szerokość: ±1,5 mm, grubość: ±0,5 mm, krzywizna 1,0 mm

2.2. Materiały pomocnicze
          Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
          Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:
– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki
wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

Transport
       Płytki  przewozić  w opakowaniach  krytymi  środkami  transportu.  Podłogę wyłożyć  materiałem wyściółkowym
grubości  ok.  5cm.  Opakowania  układać  ściśle  obok  siebie.  Na  środkach  transportu  umieścić  nalepki  ostrzegawcze
dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
Składowanie
        Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość
składowania do 1,8 m.

2 .3. Woda (PN-EN 1008:2004)
         Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.4. Zaprawa samopoziomująca

2.5. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.6. Beton B-15 wg ST Konstrukcje betonowe
         Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani pod
warunkiem, iż  jakościowo nie  mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki  zgodnie z Ust.  o wyrobach
budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. SPRZĘT
         Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. TRANSPORT
        Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonanie samopoziomującej masy szpachlowej
     Przygotowanie  podłoża  -  podłoże  powinno  być  suche,  nośne,  tzn.  odpowiednio  mocne,  oczyszczone  z  warstw
mogących  osłabić  przyczepność  podkładu,  zwłaszcza  z  kurzu,  brudu,  wapna,  olejów,  tłuszczów,  wosku,  substancji
bitumicznych, resztek farby. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża należy stosować emulsję gruntującą,
przed przystąpieniem do wylewania masy należy dodatkowo zaznaczyć na ścianach miejsca przebiegu istniejących w
podkładzie dylatacji, aby przenieść je później na warstwę wygładzającą, z uwagi na możliwość wypłynięcia masy, podłoże
powinno mieć charakter wannowy – pola technologiczne oraz otwory w podłodze należy zabezpieczyć zastawkami, np.
odpowiednio profilując taśmę przylepną lub stosując jako uszczelnienie drewniane listwy z podsypką suchego materiału.
       Przygotowanie masy - masę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością
wody (w proporcji 4,25÷4,5l wody na opakowanie 25kg) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji, czynność
tę należy wykonać mechanicznie, najlepiej za pomocą wiertarki z mieszadłem, masa nadaje się do użycia po upływie
około 5 minut i po ponownym wymieszaniu, przygotowaną masę należy wykorzystać w ciągu 20 minut, zastosowanie
niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych podkładu.
      Sposób użycia - prace rozpoczynamy od określenia poziomu powierzchni przyszłego podkładu i zaznaczenia go na
ścianach  oraz  w  całym  polu  wylewania,  możemy  to  zrobić  za  pomocą  długiej  poziomicy  i  przenośnych  reperów
wysokościowych,  przygotowaną  masę  wylewamy  ręcznie,  rozpoczynając  od  powierzchni  przy  ścianie  najbardziej
oddalonej od wyjścia, równoległymi do niej pasami o szerokości ok. 50 cm, uważając by nie wchodzić na wylaną już
powierzchnię,  połączenie  kolejnych  partii  wylewki  należy  wykonywać  w  czasie  nie  dłuższym  niż  10  minut,  jeżeli
szerokość  pomieszczenia  przekracza  6  m,  to  powinno się  je  podzielić  zastawką technologiczną,  wylaną masę należy
wstępnie  rozprowadzić,  np.  za  pomocą  gładkiej  metalowej  pacy,  nadmiar  masy  zgarniamy  w  kierunku  "do  siebie",
kontrolując w ten sposób grubość warstwy, masę zaleca się odpowietrzać walcem siatkowym lub wałkiem "kolczakiem"
operacja ta dodatkowo poprawia rozpływalność i ujednolica powierzchnię wylewki, wiążącego już materiału nie wolno
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rozcieńczać,  wylaną powierzchnię należy chronić przed zbyt  szybkim wysychaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem,
niską  wilgotnością  powietrza  lub  przeciągami,  nie  wolno  dopuszczać  do  gwałtownych  zmian  temperatury  w
pomieszczeniu oraz ograniczyć  jego  ogrzewanie,  tak  pielęgnowana  powierzchnia jest  bardzo twarda  i  mało  chłonna,
istniejące dylatacje na podłożach należy przenieść na warstwę wylewki poprzez nacięcie, czas wysychania wylewki zależy
od  grubości  warstwy  oraz  warunków cieplno-wilgotnościowych  panujących  w  pomieszczeniu,  użytkowanie  wylewki
(wchodzenie) można rozpocząć po około 10 godzinach, wykładziny PCV można przyklejać po około 7 dniach.

5.2. Posadzki z płytek terakotowych
        Zalecenia ogólne:
-  Temperatura  powietrza  w  czasie  układania  płytek  powinna  wynosić  co  najmniej  +50C  i  nie  więcej  niż  +250C.
Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia
zaprawy.
-  Materiały  użyte  do wykonania  posadzki  powinny  znajdować się  w pomieszczeniach o  wymaganej  temperaturze co
najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót,
- Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić spadki do
elementów odwadniających min. 1,5%.
- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.
- Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać
pustych miejsc.
-  Dla  pomieszczeń  nie  zdefiniowanych  projektem  wnętrz  płytki  należy  rozmierzać  tak,  aby  docinki  płytek  przy
krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.

5.3. Przygotowanie podłoża:
- Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia,  jak również zabrudzenia pochodzenia
kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy.
- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa.
- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin
- Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

5.4. Roboty zasadnicze:
- Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. Do
układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek.
-  Roboty  posadzkowe  rozpocząć  od  ułożenia  spoziomowanych  płytek  –  reperów,  których  powierzchnia  wyznacza
położenie  płaszczyzny  posadzki.  Następnie  ułożyć  w  odstępach  będących  wielokrotnością  wymiaru  płytek  pasy
kierunkowe,  których  płaszczyznę  kontroluje  się  łatą  opieraną  na  płytkach  –  reperach.  Prawidłowość  płaszczyzn
układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.
- Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBÓT
   Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
       Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za
pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub
suwmiarki.
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-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  cokołów  lub  listew  podłogowych;  badanie  należy  wykonać  przez  ocenę
wzrokową.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
     Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie
podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST - 10 TYNKOWANIE I MALOWANIE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji
       Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót budowlanych związanych z wykonaniem tynków zewnętrznych i wewnętrznych zwykłych oraz renowacyjnych, a
prowadzonych w ramach projektu „remontu budynku portierni w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach”
zlokalizowanego  na  działce  o  nr  ewid.  1146/2  położonego  przy  ulicy  Wielkopiecowej  1,  27-200  Starachowice,
województwo świętokrzyskie.

Kod CPV : 45410000 - 4  Tynkowanie 
        CPV 45442100-8 Malowanie wewnętrzne 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
    Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.        

1.3. Zakres robót objętych SST
     Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i
zewnętrznych budynku portierni.
        Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- wykonaniem tynków zewnętrznych silikonowych lub silikatowych gr. 1,5cm;
- wykonaniem  tynk cem.-wap. wewn. gr. 3cm;
- wykonanie powłok malarskich silikatowych lub silikonowych;
- tynków renowacyjnych wewnętrznych gr. 4cm: obrzutka ≥ 0,50cm; ynk renowacyjny-warstwa wyrównawcza gr. ≈2,0cm;
- tynków renowacyjnych:
             -warstwa zasadnicza gr. . ≈2,0cm;
             - skucie zawilgoconych, zasolonych tynków, usunięcie skorodowanej zaprawy z fug między cegłami;
             - neutralizacja szkodliwych soli budowlanych preparatem ESCO-FLUAT;
             - likwidacja biologicznych skażeń podłoży mineralnych preparatem RENOGAL;
             - obrzutka z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ;
        - uzupełnienie ubytków w murach, wyrównanie ścian za pomocą zaprawy cementowo-wapiennej z dodatkiem

preparatu napowietrzającego THERMOPAL-P;
             - renowacyjny tynk podkładowy THERMOPAL-GP11;
             - tynk renowacyjny THERMOPAL-SR22 lub THERMOPAL-SR44;
             - szpachlowanie zaprawą wapienno-trachitową THERMOPAL-FS33;
             - gruntowanie ścian preparatem TAGOSIL-G;
             - malowanie farbami dyfuzyjnymi, krzemianowymi TAGOSIL-PROFI – lub równoważne.

1.4. Określenia podstawowe
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
Podłoże  malarskie  -  powierzchnia  (np.  tynku,  betonu,  drewna,  płyt  pilśniowych  itp.)  surowa,  zagruntowana  lub
wygładzona (np. warstwą szpachlówki), na której ma być wykonana powłoka malarska.
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o
właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej.
Farba  -  płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-barwnika i
różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
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Lakier  - nie pigmentowany roztwór koloidalny (np.  żywic, olejów, poliestrów), który po pokryciu nim powierzchni i
wyschnięciu tworzy powloką transparentną.
Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje kolor określonym farbom lub emaliom.
Farba  dyspersyjna  -  zawiesina  pigmentów  i  wypełniaczy  w  dyspersji  wodnej  polimeru  z  dodatkiem  środków
pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach  żywicznych  -  zawiesina pigmentów i  obciążników w spoiwie  żywicznym
rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną łąkową, terpentyną itp.).
Farba  i  emalie  na  spoiwach  żywicznych  rozcieńczalne  wodą  –  zawiesina  pigmentów  i  obciążników  w  spoiwie
żywicznym, rozcieńczalne wodą.
Farba  na  spoiwach  mineralnych  -  mieszanina  spoiwa  mineralnego  (np.  wapna,  cementu,  szkła  wodnego  itp.),
pigmentów,  wypełniaczy  oraz  środków  pomocniczych  i  modyfikujących,  przygotowana  w  postaci  suchej  mieszanki
przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji.
Farba  na  spoiwach  mineralno-organicznych  -  mieszanina  spoiw  mineralnych  organicznych  (np.  dyspersji  wodnej
żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego tp.), pigmentów, wypełniaczy oraz  środków pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobieniawodą.

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

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
      Wszystkie  materiały  do  wykonania  wyprawy  tynkarskiej  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1. Woda wg PN-EN 1008:2004

         Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora.
        Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i muł.

2.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003

      Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności nie zawierać domieszek
organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm; piasek średnioziarnisty
0,5-1,0 mm; piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
      Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty.
       Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.3. Środek gruntujący 

    Środek do gruntowania podłoża pod warstwę tynkarską - zamienne preparaty gruntujące, dostarczane w postaci gotowej
do stosowania.

2.4.  Zaprawa (masa) klejąca
       Zamiennie zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojonej siatką szklaną, otrzymywane poprzez zarobienie
wodą fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek, w proporcji wagowej 100:22 oraz w proporcji wagowej 100:21.
       �Grubość warstwy zaprawy na płytach styropianowych powinna wynosić 3 5mm.

2.5. Siatka zbrojąca 
          Siatka zbrojąca pod wyprawę tynkarską - zamienne siatki z włókna szklanego o symbolu ST 112-100/7, spełniające
wymagania podane w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-3514/2005 lub o symbolu Vertex 145A / AKE 145A, spełniające
wymagania AT-15-3833/99 bądź o symbolu 122 – spełniające wymagania AT-15-3820/99.

2.6. Zaprawy (masy) tynkarskie
          Zamiennie akrylowe masy tynkarskie; do ręcznego wykonywania wypraw elewacyjnych, dostarczane w postaci
gotowej do stosowania. Grubość warstwy wyprawy tynkarskiej powinna wynosić nie mniej niż 1 mm.

2.7. Gips szpachlowy 
          Gips szpachlowy do wykonania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej normy państwowej
i spełniać w szczególności następujące wymagania:
- wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) – nie mniej niż 5 MPa;
- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm – 0%;
- początek wiązania po 30-60 min;
- ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata - nie więcej niż 0,5g;
- gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań normy.
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2.8. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe)
       Materiały do wykończenia miejsc szczególnych elewacji,  takie jak: listwy, taśmy, siatki narożne oraz materiały
uszczelniające i inne akcesoria systemowe przewidziane w Projekcie Technicznym.
      Inwestor  dopuszcza użycie  do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż  sugerowani  pod
warunkiem, iż  jakościowo nie  mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki  zgodnie z Ust.  o wyrobach
budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).
Materiały do malowania budynków
          Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane:
- farby emulsyjne i krzemianowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych;
- farby olejne do malowania powierzchni tynków wewnątrz pomieszczeń;
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.9. MATERIAŁY (mogą być równoważne w innym systemie):
a).  ESCO-FLUAT -  roztwór impregnujący do neutralizacji soli budowlanych, który przekształca sole rozpuszczalne w
wodzie (chlorki siarczany) w sole nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne ograniczając przemieszczanie tych soli do
świeżego, jeszcze niehydrofobowego tynku.
Dane techniczne:
Baza: wodny roztwór sześciu-fluorokrzemianu cynku;

Magazynowanie: odporny na mróz do -5oC, 24 miesiące;

Zużycie: 0,4 - 0,5 kg/m2 przy dwukrotnym powlekaniu.

ESCO-FLUAT posiada Ocenę Higieniczną PZH Nr HK/B/0299/01/2001.

b).  RENOGAL  – preparat  przeznaczony do likwidacji  biologicznych skażeń podłoży mineralnych w postaci  mchów,
porostów, glonów, bakterii i grzybów pleśniowych.
Dane techniczne:
Baza: roztwór wodny na bazie amoniaku i aldehydów;

Ciężar właściwy: ok. 1,06 (kg = litr);

Kolor: bezbarwny do lekko niebieskiego;

Zużycie: w zależności od skażenia biologicznego 0,1-0,5 dm3/m2;

Czas schnięcia: minimum 24 godziny;

Temperatura stosowania: powyżej +1°C;

Rozcieńczanie: nie zaleca się, produkt gotowy do użycia;

Opakowania: kanister 10 dm3 i 1 dm3;

Magazynowanie: przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w

zamkniętych pojemnikach przez okres 12 miesięcy.

Produkt RENOGAL posiada pozwolenie nr 2443/05 Ministra Zdrowia.

c). ASOPLAST-MZ – środek do plastyfikowania i polepszania przyczepności wypraw grubowarstwowych. Stosuje się go
jako  domieszkę dodawaną przy wytwarzaniu zapraw,  dla  polepszenia  ich właściwości,  a  w szczególności  do zapraw
służących  do  obrzutki  murów przy  tynkach  o  wymaganej  wytrzymałości  i  równocześnie  ciągliwości,  do  wykonania
ulepszonego jastrychu, do zapraw służących do spoinowania i przyklejania wykładzin, jak i do zapraw używanych przy
wykonywaniu faset.
Dane techniczne:
Baza: emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu;

Ciężar właściwy: ok. 1,0 (kg = litr);

Kolor: Biały;

Zużycie: 0,3 kg/m2;

Magazynowanie: przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w

zamkniętych pojemnikach przez okres 12 miesięcy.

ASOPLAST-MZ posiada Aprobatę Techniczną ITB Nr AT-15-4531/2000 i Ocenę Higieniczną PZH Nr.1/B-1412/93.

d).  THERMOPAL-P  -  porotwórczy  dodatek  do  tynków,  powoduje  hydrofobizację  tynku,  polepsza  jego  termo-
izolacyjność i dyfuzyjność (zawartość porów powietrznych w tynku osiąga ok. 30%).
Dane techniczne:
Baza: kompozycja proszkowych materiałów hydrofobowych;

Gęstość: 0,40 g/cm3;

Kolor: biały;

Zużycie: 0,03 kg/m2 i każdy 1cm grubości warstwy;

Magazynowanie: przechowywać w zamkniętych opakowaniach fabrycznych w chłodnym i suchym miejscu do 12 miesięcy.

THERMOPAL-P posiada Ocenę Higieniczną PZH Nr HK/B/0975/98.

e). THERMOPAL-GP11 - podkładowy tynk wyrównawczy do stosowania na ścianach
wewnątrz i zewnątrz z kamienia naturalnego bądź cegły.
Dane techniczne:
Baza: zaprawa wapienno-cementowa;
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Kolor: szary;

Zapotrzebowanie na wodę: 9,0 dm3/worek;

Zużycie: 8,0 kg/m2 przy 1 cm grubości warstwy;

Magazynowanie: w stanie suchym 12 miesięcy.

THERMOPAL-GP11 posiada Aprobatę Techniczną ITB Nr AT-15-3215/2004; Ocenę Higieniczną PZH Nr 1/B-175/94;

certyfikat WTA.

f). THERMOPAL-SR22  - tynk renowacyjny o wysokiej zawartości porów powietrznych przystosowany do nakładania
ręcznego i maszynowego. Dzięki porowatości posiada zdolność do wieloletniej akumulacji produktów krystalizacji soli a
wysoka dyfuzyjność daje efekt osuszania ścian.
Dane techniczne:
Baza: specjalna zaprawa tynkarska z wypełniaczami kompensacyjnymi;

Kolor: Szary;

Dodatek: wody 8,0 dm3/worek;

Porowatość zaprawy w stanie świeżym: 27%;

Wytrzymałość na ściskanie: 4,8 MPa po 28 dniach;

Wytrzymałość na zgniatanie: 2,1 MPa po 28 dniach;

Wysokość podciągu kapilarnego: 6>h>3 mm;

Współczynnik przewodności cieplnej: λ =0,32;

Zużycie: ok. 8 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy (z jednego worka otrzymuje się 34 dm3 zaprawy);

Składowanie: w suchym pomieszczeniu do 6 miesięcy;

Temperatura stosowania: nie mniej ni +5oC.

THERMOPAL-SR22 posiada Aprobatę Techniczną ITB Nr AT-15-3215/2004 i Ocenę Higieniczną PZH Nr 300/B-115/93.

g). THERMOPAL-SR44  - mineralny tynk renowacyjny o wysokiej zawartości porów powietrznych przystosowany do
nakładania  ręcznego  i  maszynowy.  Dzięki  porowatości  posiada  zdolności  do  wieloletniej  akumulacji  produktów
krystalizacji soli, a wysoka dyfuzyjność daje efekt osuszania ścian.
Dane techniczne:
Baza: specjalna zaprawa tynkarska z wypełniaczami kompensacyjnymi;

Kolor: Szary;

Dodatek wody: 9 - 9,5 dm3/worek;

Gęstość: 0,8 - 0,9 kg/dm3;

Zużycie: ok. 7,5 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy;

Składowanie: w suchym pomieszczeniu do 12 miesięcy;

Temperatura stosowania: nie mniej niż +5oC;

THERMOPAL-SR44  posiada  Aprobatę  Techniczną  ITB  Nr  AT-15-4962/2001;  Ocenę  Higieniczną  PZH  Nr

HK/B/0209/04/2000; certyfikat WTA.

h). THERMOPAL-FS33 - szlachetna szpachla trasowo-wapienna (mineralna z dodatkami  polepszającymi przywieranie),
posiada następujące właściwości:
- wiąże z małymi naprężeniami;

- dyfuzyjna;

- łatwa w obróbce.

THERMOPAL-FS33  jest  stosowany  do  szpachlowania  szorstkich,  gruboziarnistych  powierzchni  tynków mineralnych
wewnątrz  i  na  zewnątrz,  szczególnie  tynków  renowacyjnych  THERMOPAL-SR22  i  THERMOPAL-SR44,  w  celu
przygotowania pod wymalowania powłokami dyfuzyjnymi.
Dane techniczne:
Ciężar nasypowy: ok. 1,6 g/cm3;

Kolor: Jasnoszary;

Dodatek wody: 6,5 dm3/worek;

Zużycie: ok. 1,6 kg proszku/m2 przy warstwie grubości 1 mm;

Magazynowanie: suchy, 6 miesięcy.

Temperatura stosowania nie mniej niż +5oC i nie więcej niż +30oC.

THERMOPAL-FS33 posiada Aprobatę Techniczną ITB Nr AT-15-4962/2001 i Ocenę Higieniczną PZH Nr 3/B-1121/93.

i). TAGOSIL-G - gruntownik oraz rozcieńczalnik wyrobów krzemianowych, posiada następujące właściwości:
- wzmacnia podłoże oraz zmniejsza jego nasiąkliwość;

- dyfuzyjny;

- bezrozpuszczalnikowy.

TAGOSIL-G to  rozcieńczalnik  farb  i  tynków krzemianowych  (na  bazie  szkła  wodnego  potasowego),  do  stosowania
zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Po rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1 stosowany może być jako gruntownik pod
farby krzemianowe.
Dane techniczne:
Kolor: bezbarwny;

Baza: szkło wodne potasowe;
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Gęstość: 1,0 g/cm2;

Czas schnięcia: 2-3 godzin; po 12 godzinach można nakładać kolejną warstwę;

Temp. Stosowania: temperatura podłoża i powietrza powinna mieć nie mniej niż + 8 şC (także w trakcie schnięcie);

Rozcieńczenie: wodą;

Składowanie: w miejscu chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem, w fabrycznie zamkniętych opakowaniach;

Zużycie:  ok.  100-200 ml/m2,  w zależności  od chłonności  i  struktury podłoża  zużycie  może  ulegać  dużym wahaniom.

Dokładną wartość należy ustalić poprzez próby.

TAGOSIL-G posiada Ocenę Higieniczną Nr HK/B/1321/01/97.

j). TAGOSIL-PROFI – mineralna farba krzemianowa do wymalowań zewnętrznych i 
wewnętrznych, posiada następujące właściwości:
- odporna na wpływy atmosferyczne;

- dyfuzyjna dla pary wodnej;

- wysoka zdolność krycia;

- matowa;

- wysoki stopień bieli;

- łatwa w stosowaniu;,

- trwale łączy się z podłożem mineralnym.

TAGOSIL-PROFI  przeznaczony  jest  do  wykonywania  wysokojakościowych,  trwałych  wymalowań  na  wszystkich
podłożach mineralnych uprzednio nie malowanych (tynk, beton, piaskowiec, cegła) oraz pokrytych mocno trzymającymi
się  wymalowaniami  mineralnymi.  Dzięki  chemicznej  reakcji  szkła  wodnego  potasowego  z  minerałami  podłoża  oraz
dwutlenkiem  węgla  z  atmosfery  następuje  tzw.  „utwardzenie  powłoki  malarskiej”  (wysoka  odporność  na  wpływy
atmosferyczne i zanieczyszczenia przemysłowe). Nie zaleca się stosowania TAGOSIL-PROFI na istniejące wymalowania
dyspersyjne, olejne oraz podłoża gipsowe.
Dane techniczne:
Kolor: biały oraz kolory wg palety barw;

Baza: szkło wodne potasowe oraz dodatki stabilizujące na bazie organicznej;

Gęstość: 1,50 g/cm2;

Czas  schnięcia:  ok.  24  godziny.,  między  zabiegami  co  najmniej  12  godzin,  przy  chłodnej  wilgotnej  pogodzie  należy

zapewnić dłuższy czas schnięcia;

Temp. Stosowania: temperatura podłoża i powietrza powinna mieć nie mniej niż + 5oC (także w trakcie schnięcie);

Rozcieńczenie: wyłącznie TAGOSIL-G;

Składowanie: w miejscu chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem, wyłącznie w pojemnikach z tworzywa sztucznego;

Zużycie: ok. 150 - 200 ml/m2 na warstwę, w zależności od chłonności i struktury podłoża zużycie może ulegać dużym

wahaniom. Dokładną wartość należy ustalić poprzez próby.

TAGOSIL-PROFI posiada Ocenę Higieniczną Nr HK/B/1860/02/97.

k). WODA
Do przygotowania zapraw i  skraplania  podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-
32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową
wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

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

m). CEMENT
Cement powinien spełniać wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 – „Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU
      Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania powierzchni.
Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU
       Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
       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 oraz skurczów murów tj. po upływie 4-6
miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
      Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek
poniżej  0°C.  W niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków
zabezpieczających,  zgodnie  z  ‘Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-montażowych  w  okresie  obniżonych
temperatur’.
     Zaleca  się  chronić świeżo wykonane  tynki  zewnętrzne  w ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed  nasłonecznieniem
dłuższym niż dwie godziny dziennie.
        W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1
tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży
     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 przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie
lampą benzynową.
          Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej
          Warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą zaprawy klejącej. Odpowiednio przygotowaną zaprawę klejącą należy
nanieść na uprzednio przygotowaną powierzchnię,  ciągłą  warstwą o  grubości  około  3-4 mm, pasami  pionowymi lub
poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast wtopić w nią tkaninę szklaną
tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki należy układać (w
pionie lub poziomie) na zakład nie  mniejszy niż  10cm. W przypadku pozostawienia nierówności istnieje konieczność
naniesienia na wyschniętą powierzchnię przyklejonej siatki drugiej cienkiej warstwy zaprawy klejącej (o grubości ok. 1
mm) celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do
5mm.
          Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych
na całej ich długości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione, przyklejonymi bezpośrednio
na warstwę termoizolacji, ukośnymi pasami siatki o wymiarach 20x35cm.
          Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części cokołowej ścian należy stosować dwie warstwy siatki z
tkaniny szklanej. W przypadku, gdy ściany budynku narażone są na uderzenia, wówczas podwójna tkanina powinna być
stosowana na całej wysokości ścian parterowych. Natomiast, gdy dostęp do budynku jest utrudniony wystarczy zastosować
dwie  warstwy  tkaniny  do  wysokości  2m  od  poziomu  przyległego  terenu.  Pierwszą  warstwę  siatki  należy  ułożyć  w
poziomie, natomiast warstwę drugą w pionie. Zamiennie dopuszcza się zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki,
tkaninę z włókien szklanych o większej gramaturze (tzw. siatka pancerna). Siatka ta jest układana na styk, bez zakładów.

5.4. Gruntowanie warstwy zbrojonej
          Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować odpowiednim preparatem
gruntującym. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej związaniu, czyli po upływie min. 48h od jej wykonania,
przy  dojrzewaniu  w  warunkach  optymalnych  (w  temperaturze  +20oC  i  wilgotności  60%).  Po  zagruntowaniu  należy
odczekać do czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych). 

5.5. Warstwa tynkarska 
          Uprzednio przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu, używając
do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie krótką pacą, również ze stali nierdzewnej, usunąć nadmiar tynku
do  warstwy  o  grubości  kruszywa  zawartego  w  masie  (zebrany  materiał  można  wykorzystać  po  jego  ponownym
przemieszaniu). Żądaną strukturę wyprawy należy wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku płaską pacą z plastiku.    
       Operację  zacierania  wykonać  należy zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zależności  od jego
struktury) przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej powierzchni elewacji. 

5.6. Roboty malarskie
Przygotowanie i wyrównanie podłoża.
    Powierzchnie betonowe i tynki zwykle oraz pocienione, należy naprawić i wyrównać.  Powierzchnie gipsowe zaleca się
naprawić szpachlówką gipsową ewentualnie zaczynem gipsowym na co najmniej 24 godz. przed malowaniem.

Gruntowanie.
     Powierzchnie malowane farbami emulsyjnymi gruntuje się w przypadku  ścianek z płyt g-k.  Do gruntowania należy
stosować farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:35 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje się wykonanie
powłoki  malarskiej.  Przy  malowaniu  farbami  i  emaliami  olejnymi  i  syntetycznymi  podłoża  należy  gruntować  pokostem
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rozcieńczonym, np. benzyną lakierniczą w stosunku 1:1.

Malowanie farbami emulsyjnymi.
    Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug  prześwitów, plam i śladów pędzla.  Nie
dopuszcza  się  obecności  spękań,  łuszczenia  się  i  odstawania powłoki  od podłoża oraz widocznych  łączeń i  poprawek.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzaj owi faktury pokrywanego podłoża. Powłoka nie powinna ścierać
się przy pocieraniu tkaniną oraz wykazywać rozcierających się grudek pigmentu i wypełniaczy.
        Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy
powłok powinny być jednolite  i  równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z  wzorcem producenta w przypadku
wyrobów produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych do zarobienia wodą przed stosowaniem, lub w
przypadku sporządzania farb na budowie - zgodnie z wzorcem uzgodnionym między wykonawcą a inwestorem. 
         Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu) oraz
odporne na tarcie  na sucho  i  na  szorowanie,  a  także  na  reemulgację.  Powinny  one dawać  aksamitno-matowy wygląd
pomalowanej powierzchni (z wyjątkiem powłoki na lateksie butadienostyrenowym), dla której dopuszcza się lekki połysk).

Malowanie farbami, emaliami i lakierami olejnymi i syntetycznymi. 
        Powłoki  z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez
śladów pędzla,  smug, zacieków,  uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się  chropowatość
powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu, powłoka powinna bez prześwitów pokrywać
podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem nie  uzbrojonym. Dopuszcza się  nieznaczne miejscowe
prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych.
         Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe (z farby rozcieńczonej benzyną) powinny być jednolicie
matowe lub półmatowe.  W  przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się  nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz
różnice w odcieniu. Przy malowaniu dwu-lub trzykrotnym  pierwsza warstwa powłoki powinna być wykonana z farby do
gruntowania  ogólnego  stosowania  lub  z  farby  rdzochronnej,  a  następnie  z  farb  nawierzchniowych.  Przy  dwukrotnym i
trzykrotnym  malowaniu  olejnym  farbą  rdzochronną  należy  stosować  farby  różniące  się  między  sobą  odcieniem  lub
intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na: wycieranie, zarysowanie,
zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać
wszystkim wymaganiom podanym dla powłok z farb olejnych, z tym że powinny one mieć połysk lakierowy i wytrzymywać
dodatkowo próbę badania twardości powłoki. Powłoki z lakierów olejnych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w p. l
do 3 z tym, że powinny być błyszczące, lecz niekryjące i nie powinny zmieniać w sposób widoczny okiem nie uzbrojonym
barwy podkładu lub podłoża pokrytego lakierem. Dopuszcza się jedynie nieznaczną zmianę odcienia.
Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich.
        Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w następujących terminach:
powłoki z farb emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach, powłoki z farb olejnych oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż
po 14 dniach. Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i przy wilgotności
względnej powietrza nie wyższej niż 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok
malarskich polega na:  stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug,
zacieków,  pęcherzy,  odstających  płatków  powłoki,  widocznych  okiem  nie  uzbrojonym  śladów  pędzla  itp.,  w  stopniu
kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. Sprawdzenie zgodności barwy
powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca,
który w przypadku nakładania powłok bez podkładu  wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na takim
samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża.
        Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim,  kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką,
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemna w przypadku powłok białych i białą w przypadku powłok
kolorowych).  Powłoka jest odporna na  wycieranie, jeśli  na szmatce nie wystąpią ślady farby. Sprawdzenie odporności na
ścieranie powłok lakierowych należy  wykonywać zgodnie z wymaganiami normy państwowej.  Sprawdzeni odporności na
zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną - przez zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka
jest odporna na zarysowanie, jeśli po wykonaniu próbny nie  wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym.
Badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy państwowej. Sprawdzeni odporności na
uderzenie należy wykonać zgodnie z normą państwową. Sprawdzenie grubości powłok na elementach stalowych należy
przeprowadzić przyrządami elektromagnetycznymi według normy państwowej. Badania powłok na innych podłożach
przeprowadzać zgodnie z normami lub świadectwami. Sprawdzenie elastyczności powłok należy wykonywać zgodnie z
ustaleniami podanymi w normie państwowej.

5.7.Prace przy realizacji tynków renowacyjnych
a). Przygotowanie podłoża.

• Skucie starych tynków
Zawilgocone  i  zasolone  obszary  tynku  usunąć  wraz  z  pasem  o  szerokości  nie  mniejszej  niż  80cm

okalającego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10 -
15mm od lica muru, dlatego o ile to możliwe należy je wyskrobać. Mur i spoiny przetrzeć szczotką drucianą. Wszelkie
zabrudzenia, tłuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunąć przez zmycie 10% roztworem mydła lub przez
wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego.
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• Neutralizacja podłoża
– ESCO-FLUAT

W zależności od chłonności należy odsłonięty mur nasycić jedno lub dwukrotnie preparatem ESCOFLUAT.
Przy  nasycaniu  jednokrotnym ESCO-FLUAT rozcieńczyć  z  wodą  w stosunku  1:1.  Łączne  zużycie  preparatu  ESCO-
FLUAT powinno wynieść 0,5 kg/m. Przy nasycaniu dwukrotnym dla zabiegu pierwszego roztwór 1:2 (jedna część ESCO-
FLUAT i dwie części wody) a dla drugiego nasycania - 1:1. Łączne zużycie preparatu ESCO-FLUAT powinno wynieść
0,5kg/m˛. Między zabiegami należy zachować co najmniej 7 godzinną przerwę. Po około 24 godzinach należy jeszcze raz
powierzchnie przetrzeć szczotką. Podczas aplikacji materiału nie stosować naczyń i narzędzi metalowych. Powierzchnie
nieprzeznaczone do fluatyzacji należy chronić przed zachlapaniem, a ewentualne rozbryzgi należy niezwłocznie zmywać
wodą,  gdyż  zanieczyszczenia  preparatem  mogą  spowodować  uszkodzenia  stolarki  otworowej  i  innych  elementów
szklanych, ceramicznych i metalowych. Konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie odzieży ochronnej
i rękawic gumowych. Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami.

– RENOGAL
Usunięcie skażeń biologicznych (mchów, glonów, porostów, bakterii, grzybów pleśniowych) mechanicznie

np. szczotką drucianą. Naniesienie na oczyszczona powierzchnię preparatu RENOGAL w ilości od 0,1-0,5dm3/m2. Po 24
godzinach można przystąpić do dalszych prac renowacyjnych.

b). OBRZUTKA.
Na podłoże zneutralizowane preparatem ESCO-FLUAT należy wykonać obrzutkę z zaprawy cementowej z

dodatkiem preparatu  ASOPLAST-MZ.  Zaprawa powinna  pokryć  powierzchnię  ściany maksymalnie  w 50%. Zaprawę
należy sporządzić w następujący sposób: połączyć wodę z preparatem ASOPLAST-MZ w stosunku 1:2. Cement i piasek o
uziarnieniu 0 - 4mm wymieszać w stosunku 1:3 (jedna część cementu: trzy części piasku). Do wody zarobowej dosypywać
mieszaninę  piasku  z  cementem  ciągle  mieszając  do  uzyskania  potrzebnej  -  rzadkiej  konsystencji  (umożliwiającej
szprycowanie z pomocą szczotki, aparatu
natryskowego lub miotełki). Zaprawę z dodatkiem ASOPLAST-MZ należy mieszać intensywnie przez czas nie dłuższy niż
2 minuty tak, aby nie wprowadzić do mieszaniny zbyt dużej ilości powietrza. Obrzutkę wykonywać w temperaturze nie
niższej niż +5oC. Przestrzegać należy wszystkie reguły sztuki budowlanej takie jak przy wykonywaniu zwykłych tynków z
zapraw cementowych. Należy chronić świeżo ułożoną wyprawę przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i
nasłonecznienia.

c). WYRÓWNANIE UBYTKÓW.
Po związaniu i stwardnieniu obrzutki należy wyrównać i uzupełnić powierzchnię ściany tynkiem wapienno-

cementowym  z  dodatkiem  preparatu  napowietrzającego  THERMOPAL-P.  Do  mieszania  używać  mieszarek
przeciwbieżnych lub wolnospadowych.
Kolejność dodawania i proporcji składników podaje tabela:

Podłoże  przed  nałożeniem  zaprawy  powinno  być  czyste  i  wilgotne.  Nie  zacierać  warstwy  tynku  wyrównującego,
pozostawić ją szorstką.

d). WYKONANIE TYNKÓW.
Tynki  renowacyjne  THERMOPAL-SR22  i  THERMOPAL-SR44  przygotować  (wymieszać  z  wodą)  przy

zastosowaniu dowolnej mieszarki lub agregatu tynkarskiego a przy niewielkich ilościach można ją także przygotować w
wiadrze lub pojemniku na zaprawę przy użyciu  mieszadła i  wiertarki  wolnoobrotowej.  Tynk należy nanosić warstwą
grubości określonej w tabeli, przy czym w jednym zabiegu nie wolno nakładać warstwy o grubości większej niż 2cm. Przy
większych grubościach tynk nanosić etapowo. Uwaga: Łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być w żadnym z
miejscu mniejsza od 2,0cm. Jeżeli tynki układane są maszynowo to należy zastosować się do następujących zaleceń, m.in.
końcówkę  tynkarską  należy  prowadzić  ruchem  ciągłym  wahadłowo-posuwistym,  zachowując  optymalną,  odległość
końcówki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie: nanoszenie obrzutki i gładzi - przy średnicy dyszy 11-12 mm ok. 40
cm, przy średnicy dyszy 13 - 14 mm
ok. 30cm; nanoszenie narzutu - przy średnicy dyszy 11-12mm ok. 20cm, przy średnicy dyszy 13 - 14mm ok. 18cm.

Przy wykonywaniu tynków zewnętrznych zaleca się - w celu zwiększenia przyczepności warstw tynku do
podłoża - stosować zestaw tynkarski ze sprężarką. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili załadowania do mieszarki
ostatniego  składnika  powinien  wynosić  nie  mniej  niż  2  minuty.  Każdorazowo  należy  sprawdzić  stan  węży  oraz  ich
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połączeń i mocowań. Każdą poprzednią warstwę bezpośrednio po stwardnieniu należy poziomymi ruchami uszorstkowić i
pozostawić do wyschnięcia. Po naniesieniu tynku należy usunąć nadmiar materiału, a powierzchnię zatrzeć. Zbyt wczesne
zacieranie  powoduje  koncentrację  środka  wiążącego  na  powierzchni  i  może  powodować  powstawanie  rys  w wyniku
naprężeń skurczowych.

Zabrania  się  stosowania  metalowych  listew  profilowych  dla  zlicowania  powierzchni  tynkowanych.  Aby
uzyskać prawidłową pod względem równości płaszczyzny powierzchnię należy wyznaczyć lica powierzchni i następnie
wykonać  tradycyjne  pasy  kierunkowe z  zaprawy tego  samego rodzaju  co  tynk.  Wyznaczenie  lica  powierzchni  tynku
wewnątrz pomieszczeń rozpoczyna się od wyznaczenia horyzontu. W tym celu w odległości 25 - 30cm od sufitu, w rogach
pomieszczenia,  wbija  się  w ścianę gwoździe tak,  aby wystawały ponad najbardziej  wysuniętą  powierzchnię tyle  jaka
będzie grubość tynku. Ich wysokość względem siebie sprawdzić należy za pomocą węża wodnego, poziomicy laserowej
lub innego przyrządu.  Pomiędzy nimi rozciąga się  sznurek malarski  i  na jego linii  osadza się  gwoździe lub kołki  na
zaprawie, z której mamy wykonać tynk. Do osadzenia klocków nie  należy używać zaprawy gipsowej,  powoduje ona
bowiem powstawanie plam na tynku. Również gips, którym umocowane są puszki instalacyjne lub przewody elektryczne
należy usunąć, a elementy te zamocować np. klejem mineralnym do glazury. Po wyznaczeniu horyzontu przystępuje się do
wyznaczania lica powierzchni przyszłego tynku. W tym celu do
główki skrajnego tj. narożnego gwoździa wyznaczającego horyzont przykłada się pion i po opuszczeniu go aż do podłogi
wbija się w spoinę ściany, w odległości 15 do 20 cm od podłogi, nowy gwóźdź tak, aby jego główka dotykała sznura
pionu. Z kolei między tymi gwoździami napina się sznur i wzdłuż niego osadza w ścianie klocki w odległości od 1,5 do
2m.  Jednocześnie  należy  zwrócić  uwagę  na  to,  aby  powierzchnie  wszystkich  klocków licowały  w  linii  pionowej  z
napiętym sznurem. Tę samą czynność trzeba powtórzyć, opuszczając pion z drugiego skrajnego gwoździa, umieszczonego
na tej samej ścianie. Następnie naciąga się sznur między gwoździami pionowych, skrajnych rzędów i stosownie do linii
wytyczonej sznurem osadza się klocki w pionowych liniach, podobnie jak poprzednio. Można, przy wprawie tynkarza,
zamiast klocków zastosować narzucone placki zaprawy wyrównane packą. Po wykonaniu placków lub osadzeniu kołków
przystępuje się do wykonania pasów kierunkowych, w gwarze murarskiej operacja ta potocznie nazywana jest „biciem
pasów". Polega ono na tym, że na pionowe linie wyznaczone między plackami lub klockami narzuca się pasy z zaprawy i
ściąga się je łatą równo z powierzchnią placków lub klocków. Użyta zaprawa musi być ta sama co tynk. Po stężeniu
zaprawy na pasach usuwa się gwoździe lub klocki, a pozostałe po nich ślady zaciera narzutem z kielni. Ten tradycyjny
sposób jest pracochłonny, ale umożliwia precyzyjne wyznaczenie płaszczyzny ściany. Można zamiast tego stosować listwy
drewniane, ale jak wyżej to opisano, muszą one zostać usunięte przed ostatecznym wykończeniem powierzchni a do ich
przymocowania zabrania się stosowanie gipsu lub klejów zawierających gips. Analogicznie wykonuje się tą operację na
powierzchniach  zewnętrznych  ścian.  W  trakcie  tynkowania  należy  utrzymywać  w  czystości  podesty  rusztowań  czy
posadzkę (wewnątrz pomieszczeń), aby możliwe było ponowne użycie zaprawy, która spadnie w trakcie wykonywania
narzutu.  Zaprawę  narzuca  się  kielnią  bądź  czerpakiem  równomiernie  na  tynkowaną  powierzchnię.  Sąsiednie  rzuty
powinny zazębiać się między sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoża. Nadmiar należy ściągać łatą lub deską
prowadząc ją ruchem falistym po pasach kierunkowych lub listwach. Zgarnięty nadmiar zaprawy wrzuca się do skrzyni.
Narzut  w  narożach  najlepiej  wyrównać  za  pomocą  pac  w  kształcie  kątownika  z  ostrym  lub  owalnym narożem.  We
wnękach,  na  słupach  itp.  narzut  wykonuje  się  przy  zastosowaniu  wzorników  prowadzonych  na  tymczasowo
zamocowanych listwach prowadzących (prowadnicach).

e). SZPACHLOWANIE I WYGŁADZANIE POWIERZCHNI.
Przed szpachlowaniem należy usunąć z podłoża kurz i zabrudzenia. Całość nawilżyć wodą. Należy przyjąć

zasadę, że szpachlowanie rozpoczynamy po wyschnięciu i związaniu tynku renowacyjnego. Przeciętnie należy odczekać
ok. 1 dzień na 1mm grubości tynku, jednak w zależności od warunków cieplno-wilgotnościowych czas ten może ulec
zmianie. Wcześniejsze rozpoczęcie szpachlowania może doprowadzić do pojawienia się rys skurczowych na powierzchni
szpachli.  THERMOPAL-FS33  należy  przygotować  przez  dosypywanie  do  wody  i  dokładne  mieszanie  w  czystym
pojemniku  aż  do  uzyskania  jednorodnej,  homogenicznej  masy  w  proporcjach  opisanych  wyżej  (i  umieszczonych  na
opakowaniu). Nanosić masę warstwami o grubości od 1 do 2mm przy użyciu pacy metalowej. Po wstępnym wyschnięciu
(ok.  15-20  minut)  można  powierzchnie  zacierać  za  pomocą  packi  z  filcem.  Zacieranie  gładzi  wykonuje  się  ruchem
kolistym. W czasie zacierania tynku należy w miarę potrzeby skrapiać go wodą przy pomocy pędzla, aby zaprawa nie
ciągnęła się za packą lub nie kruszyła się i odpadała, jeżeli jest za sucha. Szpachla THERMOPAL-FS33 nie nadaje się po
wyschnięciu  do  szlifowania.  Przy  mechanicznym  nanoszeniu  gładzi  zaprawę  należy  narzucać  pasmami,  przy  czym
przerwy między pasmami nie powinny być szersze niż pasma. Następnie wypełnia się przerwy między pasmami. Grubość
gładzi po ręcznym jej wyrównaniu powinna wynosić ok. 2mm.
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f). PRZYGOTOWANIE DO MALOWANIA.
Podłoże powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Dlatego chłonne

podłoże  należy  zagruntować  preparatem  TAGOSIL-G w rozcieńczeniu  wodą  w  stosunku  1:1  jedno  lub  dwukrotnie.
Miejsca uzupełnień tynków należy fluatować oraz po 24 godzinach spłukać wodą.

g). MALOWANIE TYNKÓW.
Farba  krzemianowa  może  być  nanoszona  pędzlem,  wałkiem  lub  natryskowo.  Aby  uniknąć  widocznych

połączeń  pracować  należy metodą  „mokre  na  mokre”.  Powierzchnie tworzące  widoczne  całości  należy  malować  bez
przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są przeznaczone do wymalowania (szkło, kamień, cegła klinkierowa, metale itp.)
należy osłonić przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania należy natychmiast zmyć mokrą gąbką. Ponieważ
składnikami farby krzemianowej TAGOSIL-PROFI są materiały naturalne możliwe są niewielkie różnice intensywności
kolorów. Dlatego materiały pochodzące z różnych partii (różne charge) należy wymieszać lub stosować na oddzielnych
powierzchniach.

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 1mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych
Powyższa tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek.
Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków.

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.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
      Kontroli przygotowania podłoża poddać należy nośność, czystość, wilgotność, nasiąkliwość (wykonania warstwy
gruntującej), równość powierzchni.
         Kontroli wykonania warstwy zbrojonej należy poddać zbrojenie ukośne otworów, zabezpieczenie krawędzi, wielkość
zakładów  siatki,  pokrycia  siatki  zbrojącej,  grubość  warstwy  i  jakość  powierzchni  warstwy  zbrojonej,  wykonania  jej
gruntowania. 
        Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej należy poddać sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania).
      Kontroli  wykonania  warstwy  wykończeniowej  (tynku)  należy  poddać  jednolitość,  równość,  kolor  oraz  fakturę
wyprawy tynkarskiej.

6.1. Zakres kontroli i badań
       Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak niż po
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14 dniach. Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 °C i przy wilgotności
względnej  powietrza  nie  wyższej  niż  65%.  Odbiór  robót  malarskich  obejmuje:  sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego;
sprawdzenie zgodności barwy i  połysku;  sprawdzenie odporności na wycieranie;  sprawdzenie przyczepności powłoki;
sprawdzenie odporności na zmywanie.

6.2. Metody kontroli i badań
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości ok. 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 wcieranie  jej  powierzchni  wełnianą  lub
bawełnianą  szmatką  w kolorze kontrastowym do powłoki.  Powłokę  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 każdą 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.
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  kontroli  i  badań  powłok  powinny  być
odnotowane w formie protokółu z kontroli i badań.

6.3. Ocena jakości powłok malarskich
     Jeżeli  badania wymienione w p.  6.2  dadzą  wynik pozytywny,  to  powłoki  malarskie  należy uznać  za wykonane
prawidłowo.  W przypadku  gdy  którekolwiek  z  wymagań  stawianych  powłokom nie  jest  spełnione,  należy  uznać,  że
powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności.
W tym celu w protokóle kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do
zgodności  powłoki  z  wymaganiami.  Po usunięciu  niezgodności  należy ponownie skontrolować  wykonane powłoki,  a
wynik odnotować w formie protokółu kontroli i badań.

7. OBMIAR ROBÓT
     Jednostką obmiarową robót jest metr kwadratowy [m2]. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera oraz sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór podłoża
       Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
        Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. niniejszej specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór wyprawy tynkarskiej
  Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne  powinny  być  zgodne  z
dokumentacją techniczną.
    Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej - nie
większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni i krawędzi
od kierunku pionowego - nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, poziomego - nie
większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki
itp.).  Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku
do podłoża.

8.3. Odbiór malowania tynków
8.3.1.  Kolor malowanych elementów musi być jednolity nie może być przebarwień, ani prześwitów. Kolory malowanych
powierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
8.3.2.   Odbiór gotowych malowań  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. PODSTAWA PŁATNOŚCI
      Podstawą płatności za wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej jest ustalona ilość m2 powierzchni ściany
wg ceny jednostkowej, która obejmuje: przygotowanie zaprawy; dostarczenie materiałów i sprzętu; ustawienie i rozbiórkę
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rusztowań; umocowanie  i  zdjęcie  listew tynkarskich;  osiatkowanie bruzd;  obsadzenie kratek wentylacyjnych i  innych
drobnych elementów; reperacje tynków po dziurach i hakach; oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST - 11 PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIĘ Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji
     Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót budowlanych związanych z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie komunikacyjne, a prowadzonych w ramach
projektu  „remontu budynku portierni  w  Muzeum Przyrody  i  Techniki  w  Starachowicach”  zlokalizowanego  na
działce  o  nr  ewid.  1146/2  położonego  przy  ulicy  Wielkopiecowej  1,  27-200  Starachowice,  województwo
świętokrzyskie.

    Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.        

1.3. Zakres robót objętych SST
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszyw
dla opaski wokół budynku. Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- wykonaniem warstwy mrozoodpornej – piasek,
- wykonaniem warstwy stabilizującej - tłuczeń kamienny,
- wykonaniem warstwy wyrównawczej - podsypka cementowo-piaskowa,
- wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 6cm

1.4. Określenia podstawowe
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.4.1.  Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z  betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest  jako
kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

1.4.2.  Spoina –  odstęp  pomiędzy  przylegającymi  elementami  (kostkami)  wypełniony  określonymi  materiałami
wypełniającymi.

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

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1. Wymagania ogólne
       Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowej.

2.2. Rodzaje materiałów
          Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo
łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru
większych od 5mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiałów 
Uziarnienie kruszywa
       Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania:
- zawartość zanieczyszczeń obcych - wg PN-B-06714/12,
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - wg PN-B-06714/26,
- zawartość ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16,
- ścieralność kruszywa w bębnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42,
- nasiąkliwość kruszywa - wg PN-B-06714/18,
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- odporność na działanie mrozu - wg PN-B-067714/19,
- wskaźnik piaskowy - wg BN-8931-01.

2.4. Betonowa kostka brukowa
     Do  wykonania  robót  należy  użyć  brukowej  kostki  jednowarstwowej  o  grubości  6cm.  Kształt  kostki  betonowej
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.
       Beton kostki powinien spełniać wymagania: wytrzymałość na ściskanie > 50 MPa, nasiąkliwość nie większa niż 5%,
mrozoodporność nie niższa niż F 150, ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 4 mm.
      Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i
proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchyłki
wymiarów wynoszą:

�- dla długości i szerokości  3mm,
�-  dla  grubości  5mm. Powierzchnie boczne uważa się za płaskie  i  względnie proste  jeżeli  nie  występują odchylenia

powyżej  2  mm.  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzić  na  podstawie  oględzin  elementu  poprzez
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiarów należy dokonywać
zgodnie z PN-80/B-10021.
      W razie wystąpienia wątpliwości Inspektor Nadzoru może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres
kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badań.

2.5. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy kostkami
     Należy stosować:
- na podsypkę piaskową – piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-06712,
- na podsypkę piaskowo-cementową mieszankę: cementowo-piaskową 1:4 – cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-

19701 i piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-06712,
- dla zaprawy cementowo-piaskowej: mieszankę cementowo-piaskową 1:2 dla wypełnienia szczelin – cement portlandzki

klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasek wg PN-B-06711.

2.6. Woda
    Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Barwa wody powinna odpowiadać barwie
wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego.

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów
    Kostki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych.
  Piasek  należy  gromadzić  w  pryzmach  na  dobrze  odwodnionym  placu  w  warunkach  zabezpieczających  go
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji.
      Cement należy przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące wg BN-88/6731-08.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU
3.1. Sprzęt i narzędzia    
   Roboty  mogą  byt  wykonywane  ręcznie  lub  mechanicznie  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  przeznaczonego  do
wykonywania  zamierzonych  robót,  np.:  równiarki  lub  spycharki  uniwersalne,  walce  statyczne,  wibracyjne  lub  płyty
wibracyjne.
      Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
      Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie oraz spełniać wymagania techniczne w
zakresie bhp.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1. Warunki dostawy
     Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie kruszywa i jego jakość -
określona  w pełnej  charakterystyce  technicznej  wykonanej  przez  producenta  podlega  zatwierdzeniu  przez  Inspektora
nadzoru.
        Wykonawca powinien:
- dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej ilości kruszywa,
- dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót,
- zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, wykonanych przez producenta,
-  zapewnić  sobie  od  producenta  atest  (zaświadczenie  o  jakości)  dla  każdej,  jednorazowo wysyłanej  ilości  kruszywa,
zawierającej następujące dane:
            a) nazwę i adres producenta
            b) datę i numer kolejnych badań
            c) oznaczenie wg PN-B-06712
            d) ilość kruszywa
            e) pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań.
4.2. Transport
    Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz
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zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.). 
     W/w zasad należy przestrzegać zarówno przy załadunku i wyładunku.

4.3. Składowanie kruszywa
     Jeśli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na
budowę  i  zachodzi  potrzeba  okresowego  składowania,  to  Wykonawca  robót  powinien  zabezpieczyć  kruszywo  przed
zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
     Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Konstrukcja nawierzchni ciągów komunikacyjnych
          Proponuje się zastosowanie następującej podbudowy pod nawierzchnię z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm:

5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi          
        Przed przystąpieniem do wykonywania podbudowy należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi
w projekcie.  W tym celu  należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie  realizacji wykopów
konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
   W  przypadku  wystąpienia  odmiennych  warunków  gruntowych  od  uwidocznionych  w  projekcie  budowlanym
Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie  Inspektora nadzoru i Projektanta  oraz wstrzymać prowadzenie robót,
jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje
Inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.3.  Roboty przygotowawcze
      Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane przygotowanie terenu
pod budowę.
      Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
       Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,
- ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych,
- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów,
- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu.

5.4. Przygotowanie podłoża
   Przed  zagęszczeniem  rozścielane  kruszywo  wyprofilować  do  spadków  poprzecznych  i  pochyleń  podłużnych
wymaganych w Dokumentacji projektowej. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne zagłębienia - zagęszczenie
podbudowy.
     Podbudowę należy zagęszczać wg warstw przewidzianych w projekcie,  odpowiednim sprzętem przy zachowaniu
wilgotności  optymalnej.  Zagęszczanie  podbudowy  powinno  być  równomierne  na  całej  szerokości.  Zagęszczenie
podbudowy  należy  sprawdzić  wg  BN-77/8931-12.  W  przypadku,  gdy  przeprowadzenie  badania  jest  niemożliwe  ze
względu na gruboziarniste  kruszywo,  kontrolę  zagęszczenia należy oprzeć na metodzie  obciążeń płytowych,  wg BN-
64/8931-02, lub wg wskazań Inspektora nadzoru.
         Wszystkie warstwy po wykonaniu zgęszczenia muszą być przepuszczalne dla wody. Podbudowa musi być wykonana
zgodnie  z  Polską  Normą  i  warunkami  technicznymi.  Podbudowy  z  kruszywa  powinny  odpowiadać  wymaganiom
związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz równością sprawdzanym po zakończeniu każdej z warstw.
          Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4-6mm.

5.5. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
     Kruszywo powinno  być  rozkładane  w warstwie o  jednakowej  grubości,  przy  użyciu  równiarki,  z  zachowaniem
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka,
aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubo projektowaną.
      Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości
powyżej 20,0 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej
warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej.
       W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na
materiał o odpowiednich właściwościach.
        Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy podbudowy należy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie

- warstwa ścieralna

- warstwa stabilizująco wyrównawcza

- warstwa mrozoodporna

-

-

-   

betonowa  kostka  brukowa  o  wym.  6x10x10  cm,  6x20x10  cm
(wypełnienie spoin piaskiem)
podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3,0 cm

zagęszczona podsypka z piasku płukanego, gr. 15,0 cm
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warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo
nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
     Nierówności  lub  zagłębienia  powstałe  w  czasie  zagęszczania  powinny  być  wyrównywane  na  bieżąco  przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.
        W miejscach niedostępnych dla walców warstwy powinny być zagęszczane płytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z
BN-77/8931-12 [8].
     W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  wbudowany  w  warstwę  odsączającą  lub  odcinającą,  uniemożliwia
przeprowadzenie  badania  zagęszczenia  według  normalnej  próby  Proctora,  kontrole  zagęszczenia  należy  oprzeć  na
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02
[6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
       Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do
+10% jej wartości.  W przypadku,  gdy wilgotność kruszywa jest  wyższa od wilgotności  optymalnej,  kruszywo należy
osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej,
kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody oraz równomiernie wymieszać.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
       Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót
i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu w celu akceptacji materiałów.

6.2. Badania w czasie robót
Kontrola jakości podbudowy w czasie robót:
- kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa,
- wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17,
- kontrola zagęszczenia i nośności podbudowy,
- kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy,
- kontrola szerokości podbudowy,
- kontrola rzędnych wysokościowych,
- kontrola spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilowaną z poziomicą co 10m, dopuszczalne odchyłki spadku +/-
0,5%,
- kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co 10m, dopuszczalne
nierówności pod łatą 12m.
Szerokość warstwy
     Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
Równość warstwy
   Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-
04 [7]. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
Spadki poprzeczne
  Spadki  poprzeczne  warstwy  odcinającej  i  odsączającej  na  prostych  i  łukach powinny  być  zgodne  z  dokumentacja
projektowa z tolerancja ± 0,5%.
Rzędne wysokościowe
   Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm i
-2cm.
Grubość warstwy
      Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.
     Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość
tych warstw.
   Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości  Wykonawca  wykona  naprawę  warstwy  przez
spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach,
wyrównanie  oraz  ponowne zagęszczenie.  Roboty te  Wykonawca wykona na  własny koszt.  Po wykonaniu  tych robót
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3. Kontrola kruszywa
   Wykonawca  zobowiązany  jest  do  oceny  jakości  kruszywa  dostarczonego  przez  producenta  i  jego  zgodności  z
wymaganiami SST na podstawie:
- rezultatów badań pełnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy każdej zmianie położenia złoża na
każde życzenie Inspektora nadzoru,
- rezultatów badań niepełnych wykonanych przez producenta dla każdej partii kruszywa,
-  rezultatów  badań  specjalnych  wykonanych  przez  producenta  na  żądanie  Wykonawcy  dotyczących  reaktywności
alkalicznej,
- atestu (zaświadczenia o jakości),
- oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa,
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-  dodatkowych  badań  laboratoryjnych  wykonanych  na  koszt  Wykonawcy  w  przypadku  zgłoszenia  przez  Inspektora
Nadzoru wątpliwości co do jakości kruszywa.

7. OBMIAR ROBÓT
  Jednostką  obmiarową  jest  metr  kwadratowy  [m2]  wykonanej  i  odebranej  podbudowy  z  kruszywa  łamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT
    Roboty ziemne związane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową,  niniejszą  SST  i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
     Podstawę płatności stanowi cena wykonania l m2 podbudowy.
     Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wykonanie podbudowy,
- utrzymanie wykopu,
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora nadzoru,
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.
    Kwota jednostkowa uwzględnia również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych
robót pomocniczych i towarzyszących tj.: bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych
i  placu.  W przypadku  przyjęcia  innych  zasad  określenia  kwoty  jednostkowej  lub  innych  zasad  rozliczeń  pomiędzy
Zamawiającym, a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN1969:2002  Nawierzchnie  terenów  sportowych  -  Wyznaczanie  grubości  nawierzchni  sportowych  z  tworzyw
sztucznych.
PN-EN 12228 Nawierzchnie terenów sportowych - Wyznaczanie wytrzymałości połączenia nawierzchni sztucznych.
PN-EN  12229:2002  Nawierzchnie  terenów  sportowych  -  Metoda  przygotowania  próbek  do  badań  darni  sztucznej  i
nawierzchni włókienniczych.
PN-EN 13864 (U) Nawierzchnie terenów sportowych - Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie włókien sztucznych.
PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów sportowych -  Specyfikacja.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST - 12 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji
        Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robot  związanych z  odbiorem instalacji  elektrycznych w ramach projektu  „remontu budynku portierni  w Muzeum
Przyrody  i  Techniki  w  Starachowicach”  zlokalizowanego  na  działce  o  nr  ewid.  1146/2  położonego  przy  ulicy
Wielkopiecowej 1, 27-200 Starachowice, województwo świętokrzyskie.

Kod CPV : 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
Kod CPV : 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
Kod CPV : 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Kod CPV : 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
      Szczegółowa specyfikacja  techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robót objętych SST
         Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonaniem:
- instalacji oświetlenia;
- instalacji gniazd wtyczkowych;
- wymiana instalacji SAP.

1.4. Określenia podstawowe
    Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  i  określeniami  podanymi  w
opracowaniu p. t. „Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot – Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
        Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami  Inżyniera,  oraz  zakresie  zawartym  w  „Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robot  budowlano-
montażowych”. 
        Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
       Wszystkie  materiały  użyte  do wykonania instalacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie  aprobaty  techniczne  lub
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.1. Kable i przewody
         W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody: kable elektroenergetyczne z żyłami
miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żołtą i pozostałymi o barwach czarna, niebieska,
brązowa i czarna, na napięcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401. Przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami
miedzianymi o izolacji i  powłoce polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żołtą,  na napięcie znamionowe 450/750V, do
układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi w pomieszczeniach suchych i wilgotnych,
wg PN-87/E-90056. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Bębny z
kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi
i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, na utwardzonym podłożu.

2.2. Rozdzielnice nn 0,4kV
       Rozdzielnice niskiego napięcia według PN-EN 60439-1-5. Napięcie izolacji rozdzielnic powinno być dostosowane do
największego napięcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewniać poprawną i bezpieczną pracę instalacji
i urządzeń elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i średnic przewodów,
rurek oraz uchwytów stosowanych podczas  robot.  Rozdzielnice  powinny być wyposażone w szyny,  zaciski  N i  PE i
przystosowane  do  układu  sieciowego  TN-S.  Przewody  ochronne  powinny  być  oznaczone  kombinacją  barw  żółtej  i
zielonej. Stopień ochrony min IP40. Rozdzielnice powinny być wykonane w I klasie izolacji – rozdzielnice główne i pod-
rozdzielnie.  Rozdzielnice  powinny  być  przystosowane  do  wprowadzenia  kabli  i  przewodów  od  góry  na  zaciski
przyłączeniowe.  Rozdzielnice  powinny  posiadać  oznakowania  wykonane  w  sposób  wyraźny,  jasny  i  w  kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Należy na rozdzielnicach umieścić oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice należy
wyposażyć w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwiczkach.

2.3. Oprawy oświetleniowe
      Oprawy oświetleniowe według PN-EN 60598-02. Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczną
eksploatację.  Oprawy  oświetleniowe  powinny  zapewniać  właściwą  ochronę  przed  porażeniem  prądem  elektrycznym.
Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny być wyposażone w zaciski PE i przystosowane do układu sieciowego TN-S.
Nie dopuszcza się stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczeństwa. 
     Zaleca się  stosowanie opraw w II klasie.  Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją  barw żółtej  i
zielonej.  Oprawy  powinny  być  dostosowane  do  warunków  środowiskowych,  w  których  zostaną  zamontowane,  tj.
temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed: przedostaniem się ciał stałych oraz pyłu i wilgoci,
zapaleniem, uderzeniem.
     Oprawy powinny być wyposażone w osprzęt dostosowany do źródła światła. Oprawy należy wyposażyć w źródła
światła i elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim czynności i zapewniać
ochronę przeciwolśnieniową.

2.4. Osprzęt instalacyjny
       Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884- 1,2,3:1996, PN-E-93208:1997,
PN-E-93207:1998/Az1:1999.  Osprzęt  powinien  zapewniać  poprawną  i  bezpieczną  eksploatację  i  zapewniać  właściwą
ochronę  przed  porażeniem  prądem  elektrycznym.  Wszystkie  gniazda  wtyczkowe  powinny  być  wyposażone  w  bolce
uziemiające.  Napięcie  znamionowe izolacji  osprzętu  powinno  być  dostosowane  do  napięcia  znamionowego  instalacji
(400V, 230V). Osprzęt powinien być dostosowany do warunków środowiskowych, w których zostanie za-montowany, tj.



                                                                                                         59

temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed: przedostaniem się ciał stałych oraz pyłu i wilgoci,
zapaleniem, uderzeniem.

2.5. Kanały instalacyjne
       Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie rozprzestrzeniającego płomienia, do
średnich  narażeń  mechanicznych  i  właściwościach  izolacyjnych  spełniające  wymagania  PN-IEC  1084.  Wielkość  ich
powinna być dostosowana do ilości i średnic przewodów, które są przewidziane dla danej trasy.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU
      Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać
akceptację Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
         Montaż dokonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego do tego typu robót. Wykonawca przystępujący do wykonania
instalacji elektrycznych wewnętrznych winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu,
gwarantujących właściwą jakość robót: spawarki transformatorowej do 500A, inny drobny sprzęt montażowy.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU
     Transport  elementów  wyposażenia  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami.  Zaleca  się  transportowanie  w
oryginalnych  opakowaniach  producenta  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  zawilgoceniem,  zanieczyszczeniem  i
zniszczeniem.  Elementy  wyposażenia  należy  przechowywać  w  magazynach  lub  w  pomieszczeniach  zamkniętych  w
pojemnikach. Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych składników należy zachować
wymagania  dotyczące  transportu,  przechowywania  i  składowania  zawarte  w  odpowiednich  tematycznych  normach  i
przepisach związanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
        Wymagania ogólne zostały określone w ogólnej specyfikacji technicznej.

5.2. Montaż infrastruktury kablowej
      Dla prowadzenia kabli zasilających należy ułożyć metalowe drabinki i  korytka instalacyjne. Prace te muszą być
prowadzone w ścisłej koordynacji z wykonawca robot sanitarnych, wentylacyjnych i chłodniczych. Użyte materiały muszą
posiadać  wymagane  dopuszczenia  i  aprobaty.  Elementy  mocujące  infrastrukturę  kablową  muszą  być  sprawdzonym
stosowanym na rynku systemem. Dla prowadzenia kabli wyłączenia pożarowego muszą być ułożone oddzielne trasy z
atestami zapewniającymi odporność ogniową 30 minut. Trasy kablowe muszą być tak wykonane, aby zapewnić minimum
25% rezerwy miejsca dla ułożenia dodatkowych kabli. Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany
personel  z  zastosowaniem  właściwych  materiałów.  Przed  montażem  korytek  kablowych  wykonać  trasowanie
uwzględniając konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa powinna być prosta umożliwiająca
konserwację i rozbudowę. Trasy powinny być prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i
uchwyty  przewidziane  do  ułożenia  na  nich  instalacji  elektrycznych  oraz  sprzęt  i  osprzęt  instalacyjny,  powinny  być
zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniając warunki lokalne i technologiczne. 
       Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy i itp.  powinny być chronione przed
uszkodzeniami i uszczelnione materiałami ognioochronnymi odbudowującymi wytrzymałość ogniową tych elementów.

5.3. Rozdzielnice energetyczne
     Rozdzielnicę TR należy zamontować w/g wytycznych producenta.  Kabel zasilający w energię elektryczna i kable
odejściowe z rozdzielnicy TR należy wprowadzić poprzez przepusty  oraz zamocować nad rozdzielnicą aby zapewnić
bezpieczne wprowadzenie ich do rozdzielnicy. W rozdzielnicach obiektowych należy zapewnić minimum 25% rezerwy
miejsca na ewentualną rozbudowę. Wejście i wyjścia kabli z rozdzielnic należy wykonać poprzez listwy zaciskowe.

5.4. Montaż kabli i przewodów
    Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Połączenia między przewodami oraz między przewodami
i innym wyposażeniem powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie
elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały pogorszone projektowane warunki chłodzenia.
Przewody elektryczne układać w sposób podany w Dokumentacji Projektowej: w listwach instalacyjnych.
     Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne szkodliwe oddziaływanie między tą
instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowiącymi wyposażenie obiektu.

5.4. Montaż instalacji oświetlenia
   Oprawy oświetleniowe należy zamontować zgodnie z Dokumentacja Projektową, oraz w taki sposób aby zapewnić
wymagane parametry oświetleniowe. Typu opraw, wymagane parametry oświetlenia i wymagania środowiskowe zostały
podane w dokumentacji  w celu określenia standardu. Zmiany typów opraw przy realizacji  inwestycji  będą wymagały
akceptacji  inspektora  nadzoru  w  celu  zachowania  porównywalnych  parametrów  technicznych.  Instalację  oświetlenia
należy  wykonać  przewodami  YDYp-3x1,5m2.  W  pomieszczeniach  wilgotnych  należy  stosować  osprzęt  szczelny.
Sterowanie oświetlenia w pomieszczeniach będzie realizowane poprzez miejscowe łączniki instalacyjne.
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5.5. Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego
       Elementy wyposażenia mogące spowodować wzrost temperatury lub powstanie łuku elektrycznego powinny być
umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko zapalenia materiałów palnych. W przypadku gdy temperatura
jakiejkolwiek odsłoniętej części wyposażenia może spowodować poparzenie ludzi, części te należy umieścić lub osłonić
tak,  aby  uniemożliwić  przypadkowy  kontakt  z  nimi.  Urządzenia  odłączające  powinny  być  zainstalowane  w  sposób
zapewniający  odłączenie  instalacji  elektrycznej,  obwodów  lub  poszczególnych  aparatów,  gdy  jest  to  wymagane  ze
względu  na  konserwację,  sprawdzenie,  wykrycie  uszkodzenia  lub  naprawę.  Wyposażenie  elektryczne  powinno  być
zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnić do niego dostęp, gdy jest to niezbędne, tj.:
- odpowiednią przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany poszczególnych
części wyposażenia,
- dostęp obsługi do wyposażenia w celu sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i napraw.
   Wszystkie  elementy  wyposażenia  elektrycznego  powinny  być  dobrane  do  maksymalnych  zastosowanych  napięć
roboczych (wartość skuteczna dla prądu przemiennego), jak również do mogących wystąpić przepięć. Wszystkie elementy
wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem maksymalnych prądów roboczych (wartość skuteczna
prądu  przemiennego),  które  mogą  wystąpić  w  normalnych  warunkach  eksploatacji  oraz  z  uwzględnieniem  prądów
mogących  wystąpić  w  warunkach  zakłóceniowych  w  określonym  czasie,  podczas  którego  może  być  spodziewany
przepływ prądu przetężeniowego. 
      Wszystkie  elementy  wyposażenia  powinny  być  dobrane  tak,  aby  były  zabezpieczone  przed  wszelkimi
oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i środowiska, na które mogą być narażone. Gdy w przypadku pojawienia się
niebezpieczeństwa zaistnieje konieczność natychmiastowego wyłączenia zasilania, urządzenie wyłączające powinno być
łatwo dostępne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. Aparaty, wyłączniki, przełączniki, puszki
montować w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowej.

5.6. Inne roboty elektryczne
Instalacja przeciwporażeniowa
  Poza  ochroną  podstawową  ochrony  przeciwporażeniowej  przewidziano  wykonanie  dodatkowej  ochrony
przeciwporażeniowej  w  postaci  szybkiego  wyłączenia  za  pomocą  wyłączników  kompaktowych,  wyłączników
instalacyjnych, wyłączników różnicowoprądowych, bezpieczników.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót
       Ogólne wymagania podano w ogólnej specyfikacji technicznej. Kontrola jakości robot związanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwa kontroli jakości producenta.
         Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostały
spełnione.  Jeżeli  którekolwiek  z  wymagań  nie  zostało  spełnione,  należy  daną  fazę  robot  uznać  za  niezgodną  z
wymaganiami  normy  i  po  dokonaniu  poprawek  przeprowadzić  badania  ponownie.  Podstawowym  celem  badań  jest
stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób, czy zainstalowane przewody, kable, aparaty, osprzęt oświetleniowy i środki
ochrony:
- spełniają wymagania określone w odpowiednich normach,
- spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym oddziaływaniem instalacji elektrycznych, nie
mają uszkodzeń, wad lud odporności mniejszej niż wymagana, są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone
w projekcie.
        Należy wykonać następujące próby i pomiary: sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych; pomiar rezystencji
izolacji  instalacji  elektrycznej;  pomiar  prądów  upływowych;  sprawdzenie  samoczynnego  wyłączenia  zasilania;
przeprowadzenie prób działania aparatów, łączników oświetleniowych.
     Wyniki badań zawarte w protokołach powinny być zgodne w wymaganiami obowiązującymi dla kontrolowanego
elementu instalacji elektrycznej.

7. OBMIAR ROBÓT
         W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robot jest zobowiązany do przekazania za-mawiającemu częściowych lub
końcowych obmiarów robot, ze szczególnym uwzględnieniem robot zanikających (roboty, których weryfikacja w zakresie
ilości i jakości po za-budowaniu nie będzie możliwa).

8. ODBIÓR ROBÓT
      Odbiór robot w każdym zakresie należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanomontażowych” tom V – Wydawnictwo „Arkady” Warszawa 1988 –
sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych, wymienionych w tym opracowaniu.
       Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są: protokoły odbioru robot zanikających i
ulegających zakryciu; karty gwarancyjne; wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
    Odbioru ostatecznego wykonanych robot dokonuje komisja.  Dokumentem stwierdzającym o przekazaniu instalacji
elektrycznej do eksploatacji jest protokół Badań Odbiorczych Instalacji Elektrycznej. Wykonawca robot zobowiązany jest
dostarczyć  następujące  dokumenty:  dokumentację  powykonawczą;  protokół  z  pomiarów;  protokół  odbioru  robot  w
zakresie wymaganym przez Zakład Energetyczny.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
        Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej. Płatności będą dokonywane na
podstawie odbioru robot zgodnie z punktem 7. specyfikacji po zakończeniu i odbiorze robot.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór
środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwpożarowej w zależności od
wpływów zewnętrznych.
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.
Ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.
Ochrona przed obniżeniem napięcia.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.
Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.
Zastosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem
elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed
przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Dobór środków w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Aparatura łączeniowa i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczeństwa.
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.
PN-91/E-05010 Zakres napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
PN-IEC  61024-1-1:2001  Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych.  Zasady  ogólne.  Wybór  poziomu  ochrony  dla
urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych.
PN-84/E-02033Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.
PN-84/E-02034  Oświetlenie  elektryczne  terenów  budowy,  przemysłowych,  kolejowych  i  portowych  oraz  dworców i
środków transportu publicznego.
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie
przekraczające 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV.
PN-87/E-90056  Przewody  elektroenergetyczne  ogólnego  przeznaczenia  do  układania  na  stałe.  Przewody  o  izolacji  i
powłoce polwinitowej, okrągłe.
PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie
przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 KV.
PN-EN 60598-02 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. (zestaw norm)
PN-IEC 12464-1:2003 Światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy – miejsca pracy we wnętrzach
PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. (zbiór norm)
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
PN-N-01256-5:1998Znaki  bezpieczeństwa.  Zasady  umieszczania  znaków  bezpieczeństwana  drogach  ewakuacyjnych  i
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drogach pożarowych.
PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na
napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A.
PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego.
PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na na-pięcie do 750 V
do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1)
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej
na zimno. Warunki techniczne dostawy.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.
PN-IEC 60364 –7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiór norm)
PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.
PN-IEC  60050-826:2000  Międzynarodowy  słownik  terminologiczny  elektryki.  Instalacje  elektryczne  w  obiektach
budowlanych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-13 INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
           Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
w  zakresie  instalacji  wodociągowo-kanalizacyjnej  i  ciepłej  wody  użytkowej  dla  „remontu  budynku  portierni  w
Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach” zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1146/2 położonego przy
ulicy Wielkopiecowej 1, 27-200 Starachowice, województwo świętokrzyskie.

(KOD CPV 45332000-3) – Roboty wodne i kanalizacyjne

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
     Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
     Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej
instalacji  wodociągowo-kanalizacyjnej  i  ciepłej  wody.  Niniejsza  specyfikacja  techniczna związana  jest  z  wykonaniem
niżej wymienionych robót:
- montaż rurociągów,
- montaż armatury,
- montaż urządzeń,
- badania instalacji,
- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja działania instalacji.

1.4. Ogólne wymagania
      Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, oraz
zgodnie  z  art.  5,  22,  23  i  28  ustawy  Prawo  budowlane,  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  sieci
wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania
instalacji  do  wprowadzonych  zmian  konstrukcyjno-budowlanych,  lub  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów  –  w
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości.
Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą  zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY
   Do  wykonania  instalacji  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadać  Polskim Normom. Wykonawca  uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację  Inspektora Nadzoru.
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
     Instalacja wodociągowa, ciepłej wody będzie wykonana z rur PE łączonych przy pomocy łączników kielichowych
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przez zgrzewanie. Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych
w kielichach gumowymi pierścieniami.

2.2. Armatura
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o podwyższonym standardzie.

2.3. Izolacja termiczna
     Izolację  ciepłochronną  rurociągów należy wykonać  z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej gr. 19 mm,
Otuliny muszą  posiadać  aprobatę  techniczną  o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną  przez Centralny
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZĘT
        Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.4. Rury
        Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w
odpowiednich  pojemnikach.  Podczas  transportu,  przeładunku  i  magazynowania  rur  i  kształtek  należy  unikać  ich
zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposażenia
    Transport  elementów  wyposażenia  do  „białego  montażu”  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami.  Zaleca  się
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach
lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

4.6. Armatura
     Dostarczoną  na  budowę  armaturę  należy  uprzednio  sprawdzić  na  szczelność.  Armaturę  należy  składować  w
magazynach zamkniętych.

4.7. Izolacja termiczna
          Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w
sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać  dłuższego
działania promieni  słonecznych na otuliny z PE, ponieważ  materiał  ten nie  jest  odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone,
a  odchyłki  ich  wymiarów w stosunku do nominalnych  wymiarów produkcyjnych powinny  zawierać  się  w granicach
tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Montaż rurociągów
       Przewody kanalizacji sanitarnej łączone będą  kielichowo. Instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej będzie łączona
za pomocą: 
a/ kształtek do zgrzewania – kształtki z częścią kielichową do zgrzewania za pomocą zgrzewarki z matrycami grzewczymi
lub kształtki do zgrzewania elektrooporowego; 
b/  kształtek z  zatopionymi metalowymi  wkładkami –  złącza gwintowane lub inne króćce wprowadzone do obudowy
(korpusu) połączone ze zgrzewalnymi końcami (końcówkami);
c/  kształtek  mechaniczne  –  kształtki  z  gwintem  wewnętrznym  lub  zewnętrznym  (złącza  gwintowane)  oraz  kształtki
zaciskane mechanicznie za pomocą nakrętki i uszczelniane poprzez uszczelki elastomerowe
d/ złączek poprzez zgrzewanie. W czasie nagrzewania następuje jednoczesne stopienie powierzchni zewnętrznej rury z
powierzchnią wewnętrzną złączki. 
         Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące
powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem
należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają
uszkodzeń  mechanicznych  oraz  czy  w  przewodach  nie  ma  zanieczyszczeń  (ziemia,  papiery  i  inne  elementy).  Rur
pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
     Kolejność  wykonywania  robót:  wyznaczenie  miejsca  ułożenia  rur;  wykonanie  gniazd  i  osadzenie  uchwytów;
przecinanie rur; założenie tulei ochronnych; ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym; wykonanie połączeń.
       W miejscach przejść  przewodów przez  ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez
przegrody budowlane wykonać  w tulejach ochronnych. Wolną  przestrzeń  między zewnętrzną ścianą  rury i wewnętrzną
tulei należy wypełnić  odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać  jedynie możliwość
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody
określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.
          Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0m dla rur o
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średnicy 15–20mm, przy czym na każdej  kondygnacji  musi  być  zastosowany co najmniej  jeden uchwyt.  Na pionach
kanalizacyjnych na poziomie piwnic należy montować rewizje i piony wyprowadzić ponad dach rurą wywiewną.

5.2. Montaż armatury i osprzętu
         Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji
     Instalacja  przed  zakryciem  bruzd  i  przed  pomalowaniem elementów instalacji  oraz  przed  wykonaniem  izolacji
termicznej  przewodów  musi  być  poddana  próbie  szczelności.  Instalacje  należy  dokładnie  odpowietrzyć.  Z  próby
szczelności należy sporządzić protokół.

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej
     Roboty izolacyjne  należy  rozpocząć  po zakończeniu  montażu  rurociągów,  przeprowadzeniu  próby  szczelności  i
wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni  przeznaczonych  do  zaizolowania  oraz  po  potwierdzeniu
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
         Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W
przypadku  wykonywania  izolacji  wielowarstwowej,  styki  poprzeczne  i  wzdłużne  elementów  następnej  warstwy  nie
powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.
          Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych
narzędzi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
       Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
        Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.
        Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

7. OBMIAR ROBÓT
          Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT
       Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”
       W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),
– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych
spadków odcinków poziomych.
       Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność
robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy
dokonać  końcowego  odbioru technicznego  instalacji.  Przy odbiorze końcowym powinny być  dostarczone następujące
dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,
– dziennik budowy,
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów),
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
       Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
– zgodność wykonania z propozycją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i
odstępstw od Dokumentacji projektowej,
– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
– protokoły badań szczelności instalacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
          Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
       „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne  i
przemysłowe”.  Arkady,  Warszawa  1988.  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  wodociągowych”.  COBRTI
INSTAL, Warszawa


