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Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robót w następujących branżach:
Roboty budowlane
- kod CPV 45210000 - 2
Roboty wykończeniowe
- kod CPV 45400000 - 1
Roboty remontowe
- kod CPV 4543000 - 7
Przygotowanie placu budowy
- kod CPV 45000000 - 7
Roboty rozbiórkowe
- kod CPV 45110000 - 1
Roboty murowe
- kod CPV 45262522 - 6
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
- kod CPV 45421000 - 4
Podłogi i posadzki
- kod CPV 45432100 - 5
Tynkowanie
- kod CPV 45410000 - 4
Roboty malarskie i okładzinowe
- kod CPV 45262300 - 4
Roboty izolacyjne
- kod CPV 45320000
Pokrywanie podłóg i ścian
- kod CPV 45430000
Kładzenie płytek
- kod CPV 45431000-7
Sufity podwieszane
- kod CPV 45421146-9
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A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.

WSTĘP

1.1 Określenie przedmiotu zamówienia
Nazwa przedsięwzięcia:
Adaptacji pomieszczenia po starej pralni na łazienkę dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
1.1.2. Lokalizacja przedsięwzięcia
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „POD BRZOZAMI”
PRZY UL.BOHATERÓW 46/48 W WARSZAWIE
DZIAŁKA NR EW. 90/1 ,90/2,90/3, OBRĘB 4-05-10
1.2 Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót przy remoncie w obiekcie j.w.
1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robót wymienionych w pkt.1.2 .
1.4 Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi
Roboty objęte niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostały określone
szczegółowo w przedmiarach robót.
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z
przedmiarami robót i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1 Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy Plac Budowy
wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacjami technicznymi.
1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego (możliwość dojazdu
do posesji ) oraz do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót .
Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest włączony w cenę umowy i nie podlega
odrębnej zapłacie.
Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie, w związku z czym terminy
prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany konsultować z zarządcą obiektu.
1.5.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykończenia robót Wykonawca będzie:
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- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
budowy
- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikające
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania
• utylizować wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek.
1.5.4 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, łącznie z
utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzętu przeciwpożarowego.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i za
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
1.5.6 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi
pojazdów przy transporcie materiałów na i z terenu robót.
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru
1.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie.
Prace należy prowadzić pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do kierowania
robotami.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.8 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i za wszelkie
materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia realizacji do daty
odbioru końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby
budowla lub jej
elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do
momentu odbioru końcowego.
1.5.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
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2. Materiały
2.1 Stosowanie materiałów
Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których
nie ustalono Polskiej Normy
- atesty i świadectwa badań pozwalające na stwierdzenie właściwego zastosowania
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w przedmiarach można zastąpić
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od
wymagań
wynikających z odpowiednich przepisów.
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego
rodzaju materiału . Wybrany rodzaj materiału musi zostać
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i nie może być później zamieniany.
3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót. Sprzęt, będący
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkownika
4.

Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba i wydajność środków transportu powinna gwarantować wykonanie
robót w terminie przewidzianym umową. Wykonawca powinien również dysponować
sprawnymi rezerwowymi ,środkami transportu umożliwiającymi prowadzenie robót w
przypadku awarii podstawowych środków transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i
innych parametrów technicznych.
Wykonawca usuwać będzie na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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5.

Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za zgodność ze ST,
harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

6.

Kontrola jakości robót.

6.1. Zasady kontroli jakości
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych
materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie ,
wszystkie urządzenia i
przyrządy niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz robót.
Inspektor może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest
zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami i normami.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i
robót ponosi Wykonawca.
6.2

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST
należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora.
Przed przystąpieniem do badań i pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora o
miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na
piśmie w formie protokołu do akceptacji Inspektora.

6.3

Dokumenty budowy
1. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakości. Dokumenty
te stanowią załączniki do odbioru robót.
2. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się również :
-protokoły przekazania terenu budowy,
-protokoły odbioru robót,
-protokoły z narad i ustaleń,
.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego.
7.

Odbiór robót

7.1 Odbiór robót zanikowych
Odbiór robót zanikowych polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w
dalszym etapie realizacji ulegną zakryciu. Musi być dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego
postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności
Wykonawcy.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
7.2

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w celu
określenia
zaawansowania robót, w przypadku rozliczania robót fakturami
częściowymi.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy.

7.3

Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich
jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
końcowego stwierdza Wykonawca przez pisemne powiadomienie Zamawiającego.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów
wymienionych poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona
przez
Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych
dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z przedmiarami i ST. W trakcie odbioru końcowego
komisja
zapozna się z protokołami robót
zanikowych i ulegających zakryciu oraz robót
uzupełniających .
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w
poszczególnych rodzajach robót nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczeństwo, Inspektor nadzoru dokona potrąceń, zgodnie z umową.
o Odbiór ostateczny pogwarancyjny
Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie po upływie okresu
gwarancyjnego określonego w
umowie wykonanych robót związanych z
usunięciem wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w
okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny pogwarancyjny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej
obiektu.
W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiający może dokonać przeglądu
gwarancyjnego o którym będzie powiadamiał pisemnie Wykonawcę.

7.5 Dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół
Końcowego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów
- atesty i świadectwa badań materiałów
- w przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie będą przygotowane do
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
8.

Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez
Zamawiającego w dokumentach umownych /ofercie/.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość / kwota/ podana
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych
/ ofercie/.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej /
przedmiarach/.
9.

Przepisy związane

9.1 Obowiązujące w Polsce normy i normatywy.
9.2 Obowiązujące w Polsce przepisy prawne, w tym szczególnie
- ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
- 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
− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
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B. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Roboty poprzedzające i uzupełniające należące do obowiązków Wykonawcy:
- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracowników oraz składowania
niezbędnych materiałów
- ustalenie harmonogramu prowadzenia robót w uzgodnieniu z administratorem placówki
- przygotowanie i zabezpieczenie kontenerów do gromadzenia materiałów z rozbiórki
- uporządkowanie terenu po wykonaniu robót
Warunki bezpieczeństwa pracy
Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy pod
nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy Wykonawcy muszą
posiadać niezbędne kwalifikacje zawodowe do wykonywanych przez siebie robót a także
zostać przeszkoleni przez kierownika robót w zakresie prowadzonych robót pod kątem
BHP.
I. PRACE ROZBIÓRKOWE
1. Wprowadzenie
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych.
2. Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i
należy je stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót.
3. Zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.
- Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
- Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - glazury
- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych
- Demontaż elementów i urządzeń mocowanych do ścian lub sufitów
- Demontaż posadzek : zerwanie istniejących wykładzin winylowych w pokojach na
parterze i piętrze
- Skucie płytek gresowych w korytarzach na parterze i w łazienkach
-

-

-

-

-

4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i
wytycznymi.
5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową,
!9

specyfikacją i poleceniami inżyniera.
6. Materiały
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.
7. Sprzęt
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.
8. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
9. Wykonanie robót
-Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i
wodnokanalizacyjną
oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.
-Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 41) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót
budowlanych.
Obiekty kubaturowe
Ścianki stalowe, rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały odnieść poza obręb
budynku
Posadzki ( warstwa betonowa) rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiał odnieść poza
obręb budynku.
Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.
Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do
odzysku wykuć z otworów, oczyścić i składować.
11. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
Rozbiórki obiektów kubaturowych - [1 szt.]
Rozbiórki obiektów inżynierskich - [m3]
12. Odbiór robót
Wszystkie roboty rozbiórkowe, podlegają zasadom odbioru robót zanikających

II. TYNKI
1. Wprowadzenie
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych.
Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i
należy je stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót.
Zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego.
Tynki cementowo-wapienne
Suche tynki- z płyt gipsowo kartonowych
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Okładziny ścienne wewnętrzne – glazura 25 x35 cm
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
Woda PN-EN 1008:20041
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. Piasek PN-EN 13139:2003
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 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
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
* Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
* Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
* Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie
wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
* Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
* Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem
żużla lub popiołów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu
7 dni od chwili
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
* Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.
Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa - wg wzorca producenta
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż
- gatunek I 80%
Materiały do suchych tynków
Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
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3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu 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
Ogólne zasady wykonywania tynków.
a) 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.
Przygotowanie podłoży
Spoiny w murach ceglanych.
Należy usunąć tynki które straciły przyczepność do podłoża oraz oczyścić powierzchnię.
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.
Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
* Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę
należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.
* Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury
z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
* Na oczyszczoną i klej do płytek ceramicznych wg zaleceń producenta.
* Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i
odcieni barwy.
* Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co
najmniej +5°C.
* Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie
większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.
Wykonywanie suchych tynków
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać:
a) bezpośrednio na podłożu - na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowej,
b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub fiat
drewnianych, umocowanychMdo podłoża.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami
przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę
aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i
dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty
winien wynosić ok. 10 mm). Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z
włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową.
6. Kontrola jakości robót
Materiały ceramiczne.
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
* sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
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- wymiarów i kształtu płytek
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,
* W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie
mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).
Płyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub
spuszczone.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 Ilość robót określa się na podstawie pomiaru z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże
oczyścić i zmyć wodą.
Odbiór tynków.
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi
od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm 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 itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór suchych tynków
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/l m. Odbiór podłoży pod płytki
ceramiczne
9. Podstawa płatności
Zawarta w umowie z Inwestorem
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.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych.
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Płyty kartonowo-gipsowe
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III. POSADZKI I PODŁOGI
1. Wprowadzenie
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru posadzek.
Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i
należy je stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w p. 1.1.
Zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
Warstwy wyrównawcze pod posadzki - naprawy i wyrównanie podłoża , wypełnienie
pustek powietrznych , ubytków , mogą być wykonane na bazie np. cementu SIKA REPAIR
30F ,1÷ 5mm- szpachlówka uszczelniająca do wyrównania powierzchni betonowych .
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm m2 zatarte
na ostro
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- m2
trącenie za zmianę grubości o 10 mm - za dalsze 20 mm grubości
Posadzki właściwe.
Wykładziny podłogowe typu Tarkett – lub równorzędne .
Korytarz na parterze
– kompaktowa homogeniczna wykładzina winylowa tarkett – IQ GRANIT– lub
równorzędna - wykładzina zmywalna , elastyczna antypoślizgowa .
Pokoje
- kompaktowa heterogeniczna antypoślizgowa wykładzina winylo- wa tarkett – SAFETRED
AQUA .
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o m2 wym. 20x20 cm na zaprawie
klejowej o grub. warstwy 4 mm w po- mieszczeniach o pow.do 10 m2 - 2cm płytki
ceramiczne podłogowe np. Opoczno z kolekcji Urban mix w kolorze beżowym lub
równoważne, o nasiąkliwości wodnej 0,5%< E 3% , min IV kl. ścieralności , klasa
antypoślizgowa R10 .
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność
kosztorysem ofertowym, specyfikacją . wymiarowe:
-długość i szerokość: ±1,5 mm
- grubość: ± 0,5 mm
- ścieralność V klasa ścieralności
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.
Płytki terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
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- kątowniki,
- narożniki.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość: ±1,5 mm
- grubość: ±0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
c) Materiały pomocnicze:
Do mocowania płytek można stosować z klej.
2. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu
3. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
4. Wykonanie robót
Należy oczyścić mechanicznie podłoże poprzez szlifowanie, odkurzenie za pomocą
szczotki lub odkurzacza w celu usunięcia wszystkich zanieczyszczeń lub luźnych cząstek.
Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową
szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:
* Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa
wymaganą wytrzymałość i
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
* Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85B-04500 nie powinna być
mniejsza niż: na ściskanie
-12 MPa, na zginanie - 3 MPa.
* Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne
od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
* Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku
paskiem papy.
* W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.
* Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stoika pomiarowego. *
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej,
ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m³.
* Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.
* Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną,
zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2
mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
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* W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni wodą
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm całej
długości spoiny w pomieszczeniu.
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych
i izolacji podłóg,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub
masami naprawczymi,
.

2) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie
0
niższych niż +5 C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.

.

3) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić
przed nasłonecznieniem i przewiewem.

4. 1. Wykonanie wykładziny
4.1.1. Podłoża pod wykładziny
Podłoża pod wykładziny musi odpowiadać wymaganiom określonym w projekcie
budowlanym.
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.
Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków,
miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów podane są w
dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.
W łazience izolacja z płyt styropianowych gr.4cm.
Izolację przeciwwilgociową podłogi wykonać w postaci folii polietylenowej 0,1cm.
Podłoże betonowe powinno mieć odpowiednią sztywność i wytrzymałość. Podłoże należy
oczyścić (musi być suche, czyste, równe, wolne od piasku, tłustych plam i innych
zanieczyszczeń). Podłoże zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do
wyschnięcia (czas schnięcia roztworu powinien być określony przez producenta. Styk
podłogi z istniejącą ścianą zabezpieczyć dodatkowo taśmą uszczelniającą z włókniny
poliestrowej.
4.1.2. Wykonanie wykładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów,
gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na
jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki.
Kompozycje klejące określone są w projekcie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być
przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
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Kompozycję klejąca nakłada się na podłoże zgodnie z instrukcją producenta
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie
między płytkami ruchami prostopadłe i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy
zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką.
4.2. Wykonanie wykładzin i okładzin
4.2.1. Podłoża pod okładzinę
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość
przygotowania podłoża.
Podłoża powinny być suche, nośne, czyste i stabilne bez raków, pęknięć i ubytków.
Roboty należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta.
4.2.2. Wykonanie wykładzin i okładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów,
gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Rodzaj
kompozycji określony jest w projekcie.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna umożliwiać ułożenie płytek
w ciągu „czasu otwartego” .
Spoinowanie płytek należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.
5. Kontrola jakości robót
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub
innym równorzędnym dokumentem.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji
6. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 Ilość robót określa się na podstawie projektu z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
7. Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
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.
Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
18
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy
wykonać przez ocenę wzrokową,
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8. Podstawa płatności
Zawarta w umowie z Inwestorem
9. 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.
FN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

IV. ROBOTY MALARSKIE
1. Wprowadzenie
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich.
Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i
należy je stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót.
Zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego.
Malowanie tynków
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami inżyniera.
2. Materiały
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.
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.
Środki gruntujące.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile
świadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną
wodą w stosunku 1:3-5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej,
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
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5. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak
przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń
sanitarnych),
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułożeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.
Przygotowanie podłoża
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501- 1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
Gruntowanie
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku
1:3-5. Wykonywanie powłok malarskich
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących
i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w
różnych odcieniach.
6. Kontrola jakości robót
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny
zewnętrzne. Sprawdzenie
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilżonej wierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
Roboty malarskie.
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C wilgotności
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
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- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi
normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane
powłoki częściowo lub całkowicie i
wykonać powtórnie.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m² powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na
podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże
przed gruntowaniem oczyścić.
Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstałych płatów
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym
narzędziem powłoki od podłoża.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
9. Podstawa płatności
Została określona w umowie
10. Przepisy związane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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V. STOLARKA DRZWIOWA
1. Wprowadzenie
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wymianą stolarki drzwiowej.
Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i
należy je stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót
Zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i
wytycznymi.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
specyfikacją i poleceniami Inspektora.
2. Materiały
Drzwi wewnętrzne wg projketu budowlanego,
- okucia, uszczelnienia, zawiasy, uchwyty, zamki i klamry systemowe,
- klasa tolerancji w zakresie wysokości, szerokości, grubości i prostopadłości wg PN-EN
1529:2001
- klasa tolerancji w zakresie płaskości ogólnej i miejscowej wg PN-EN 1530:2001 min 3,
- klasa wytrzymałości wg PN-EN 1192:2001 min 3, jakość potwierdzona certyfikatem
producenta
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu
4. Transport
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z
czym:
- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są
składowane lub przewożone,
zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku,
- zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach
zewnętrznych ponieważ podatność
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i
promieniowanie UV, w
związku z czym należy chronić je przed:
- długotrwałą ekspozycją słoneczną
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. Składowanie materiałów powinno się
odbywać ściśle według
wytycznych producenta.
5. Wykonanie robót
Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić:
- prawidłowość wykonania ościeży,
- możliwość mocowania elementów do ścian,
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- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją
zaakceptowaną przez
Inżyniera.
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia
dopuszcza się osadzenie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków
wstrzeliwanych.
Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą
tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej.
Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy.
6. Kontrola jakości robót
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających
zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami.
Badania jakości wbudowania powinno obejmować:
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i
spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
- sprawdzeniu działania części ruchomych,
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi jest ilość w m2 elementów zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
9. Podstawa płatności
Zapisano w umowie z Inwestorem
10. Przepisy związane.
PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność
Klasy
Tolerancji
PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji
PN-EN 1192:2001 Drzwi Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza Klasyfikacja
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność Klasyfikacja
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem Klasyfikacja
PN-EN 12400:2003 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna Wymagania i klasyfikacja (U)
ENV 1627:1999 Okna, drzwi, żaluzje. Odporność na włamania. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań
VI. ROBOTY MUROWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót murowych – ścianki działowe w sanitariatach, montaż nadproży
nad otworami drzwiowymi związanych z prowadzonym remontem.
1.2. Zakres stosowania SST
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Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót:
- Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm
- Zamurowanie otworu drzwiowego w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego
Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki
Ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki
Ogólne” . Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z
dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w ST-00 "Warunki Ogólne”.
Szczegółowe dane materiałów - zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki
Ogólne”. Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji
technicznej występuje następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót murowych, środek
transportowy.
4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-00
"Warunki ogólne”.
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
a) Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normowymi.
b) Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
c) Cegłę, ceramikę poryzowaną, można przewozić dowolnym środkiem transportu
zwracając uwagę na jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki wykonywania robót
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-00
"Warunki Ogólne”, punkt 5.
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót.
1.
Wykonywanie robót murowych:
Do wykonywania robót należy zastosować odpowiednie dla danych rodzajów prac cegły,
pustaki ceramiczne, zaprawy. Zaprawę należy wykonać na podstawie zatwierdzonej
receptury.
Przy wykonywaniu uzupełnień ścian, zamurowań otworów, bruzd, przemurowaniu pęknięć,
należy zwracać uwagę na właściwe połączenie z istniejącymi elementami. Podczas
murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach przed ułożeniem
w
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murze pustaki ceramiczne należy obficie zraszać wodą. W przypadku stosowania zapraw
tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza się wykonywanie konstrukcji murowych
w temp. poniżej 0 o C pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków
zapobiegających zamarzaniu zapraw.
W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie w temp. poniżej 0oC jest
niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0oC do + 5oC stosuje się wersje zimowe
zapraw cienkospoinowych. W temperaturze powyżej + 5oC stosuje
się
typowe wersje zapraw. W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jeśli nie ma
szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny:
12 mm w
spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a
minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny być dokładnie wypełnione zaprawą, spoiny
pionowe pozostają niewypełnione. W murach wykonywanych na zaprawach
cienkospoinowych grubość zaprawy należy przyjmować od 2 do 3 mm.
Należy rozebrać stare nadproża nad wewnętrznymi otworami drzwiowymi i wymienić je na
nowe. Zaleca się zastosowanie nadproży systemowych, prefabrykowanych np. L19.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-00
"Warunki Ogólne”.
Kontrola robót murowych obejmuje:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją, przedmiarem inwestorskim robót,
- sprawdzenie jakości materiałów: cegła, nadproża,
- sprawdzenia zaprawy,
- sprawdzenie zgodności zakresu robót , prawidłowości wymiarów, tolerancji
wykonawczych.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie
z dokumentacją przetargową, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST,
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i
ukończenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem
na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór robót nastąpi w terminie ustalonym
w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego. Odbioru robót dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca
roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją przetargową, ST i SST
8.2.Szczegółowe zasady odbioru.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 7 dały pozytywne wyniki.
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:
- ocenę wyników badań,
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH
I TOWARZYSZĄCYCH i PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danego
rodzaju.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego robót winna uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty
w ST, SST, w dokumentacji przetargowej, projektowej, a także
w
obowiązujących przepisach, bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w
specyfikacji i przedmiarze robót czy też nie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST-00 "Warunki Ogólne” punkt 10 oraz:
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z
procesów produkcji betonu PN-EN 197-1:2002 Cement .Część 1. Skład, wymagania i
kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1:Definicje, wymagania i kryteria zgodności
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

VII. SUFITY PODWIESZANE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru sufitów podwieszanych rastrowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach 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 sufitów podwieszanych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki
Ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki
Ogólne” . Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z
dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w ST-00 "Warunki Ogólne”.
Szczegółowe dane materiałów - zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki
Ogólne”.
Roboty wykonać przy użyciu dowolnych narzędzi oraz narzędzi zalecanych przez
producenta wyrobu.
4. TRANSPORT
Dozwolony dowolnymi środkami transportu. Transport powinien chronić materiał
budowlany przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne:
- montaż sufitów poprzedza wykonanie instalacji elektrycznych – podejścia do opraw
oświetleniowych zgodnie z oznaczeniami na rzucie sufitów i projektem instalacji
elektrycznych,
- montaż sufitów powinien poprzedzać wykonanie prac malarskich na ścianach,
- po zmontowaniu sufitów zamontować oświetlenie – wg projektu instalacji
elektrycznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej
lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub
wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcę od
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki
badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
5.2. Kolejność czynności przy wykonaniu sufitów podwieszonych
- wymierzyć pomieszczenie i dobrać odpowiednią ilość profili;
- montować zgodnie z wytycznymi producenta
5.3. Sufity podwieszone wykonywać ściśle wg instrukcji producenta.
Chronić wykończoną nawierzchnię sufitów przed zabrudzeniem. Monterzy prowadzący
montaż finalny powinni pracować w jedwabnych rękawiczkach.
6. Kontrola jakości
Przy odbiorze sufitów podwieszonych sprawdzić jakość wykonania prac montażowych:
- zgodność rozmieszczenie rastrów sufitu podwieszonego z projektem,
- sprawdzenie wypoziomowania dolnej płaszczyzny sufitów,
- sprawdzenie styku sufitów ze ścianami,
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- zgodność rozmieszczenia i dobór odpowiedniego typu opraw oświetleniowych
z dokumentacją.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 wykończonego sufitu podwieszonego.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Odbiór robót powinien być przeprowadzony przed wykonaniem malowania ścian
względnie przed nałożeniem wierzchniej powłoki malarskiej na ściany.
Odbiór ten powinien być natomiast przeprowadzony po ostatecznym wykończeniu sufitów.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna;
- dziennik budowy;
- deklaracje zgodności z normami PN ISO;
lub
- deklaracje zgodności producenta z odpowiednimi aprobatami technicznymi na
cały system lub poszczególne elementy systemów dostarczonych na budowę;
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów;
9. Podstawa płatności
Według umowy
10. Przepisy związane
PN-B-30020:1999 Wapno budowlane – wymagania
PN-88/B-32250 Woda do celów budowlanych
PN-B-79405:1997/Apl:1999 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi.
Instrukcja montażu producenta systemu sufitowego.
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