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1.1 Założenia ogólne
1. Wszystkie opisy należy rozpatrywać łącznie z rysunkami oraz zestawieniami ilościowymi.
2. Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe, zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie wszelkich wymogów
dotyczących stosowanych materiałów i wyrobów w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania
sprzętu pomocniczego, narzędzi i wszelkich innych akcesoriów, jak również wszelkich konsekwencji wynikających z
kolejności, czasu trwania i organizacji robót, których wymaga stosowana technologia.

1.2. Kalkulacje ilościowe
1. Kalkulacje ilościowe, przedstawione w przedmiarach, tabelach, wykazach elementów, bazują na ilościach robót
wynikających z technologii i podlegających przedmiarom.
Narzuty z tytułu występowania odpadów, wykonywania połączeń (np. na zakładkę), gospodarki materiałami i inne
wpływające na rzeczywiste ich zużycie winny być skalkulowane przez Wykonawcę i uwzględnione w cenie.
2. Posługiwanie się wyliczeniami kosztorysanta, bez ich sprawdzenia, nie zwalnia Wykonawcy robót od
odpowiedzialności za wykonanie pełnego ilościowego zakresu robót, także w przypadku, jeśli wyliczenia są błędne.
3. Wypełniając kosztorysy bez uwag Wykonawca potwierdza zgodność wyliczeń kosztorysanta z tym, co
przedstawiono na rysunkach. Wszelkie niezgodności między rysunkami i opisami oraz wyliczeniami winny być opisane
i uzgodnione w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty.
4. Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od zawartych w dokumentacji
projektowej muszą być wyraźnie opisane i zaakceptowane przez Inwestora. Wykonawca, który nie dopełnił tego
warunku musi liczyć się z obowiązkiem wykonania robót tak jak ilustrują je rysunki i opisy.

Zakres działalności Wykonawcy na budowie
Zakres działalności Wykonawcy na budowie będzie obejmować:
- wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a dla produktów i wyrobów dla których norm
takich nie ma, wykonanie robót zgodnie z odpowiednimi aprobatami i standardami, którymi posługuje się producent
danego wyrobu, jak również wykonanie robót zgodnie z instrukcjami producenta odnośnie warunków wykonania,
transportu czy montażu;
- organizację budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiały, robocizny, transportu materiałów i osób, pracy sprzętu,
obsługi administracyjnej, marketingu, podróży związanych z realizacja robót, i innych czynności, które Wykonawca musi
podjąć dla kompletnego i terminowego wykonania usługi;
- sporządzanie dokumentacji "do realizacji", rysunków warsztatowych, rysunków powykonawczych lub, w
przypadku Podwykonawców, naniesienie zrealizowanych robót na rysunki wykonawcze.
- sporządzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejącego oraz innych dokumentów
określonych w dalszej części specyfikacji;
- świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, uczestnictwo
w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach cząstkowych i końcowym;
- czynności związane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budową obiektów i dróg
tymczasowych, doprowadzeniem mediów na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych przyłączy,
oświetleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczeń ochronnych wymaganych przepisami;
- ubezpieczenie i ochrona placu budowy;
- inne czynności i prace określonych w Umowie z Inwestorem.

1.4. Prace poprzedzające roboty budowlane
1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi pisemne oświadczenie stwierdzające znajomość
terenu; znajomość i zrozumienie zakresu robót, znajomość istniejącego obiektu budowlanego i rozpoznanie
infrastruktury przeznaczonej do przeniesienia (przełożenia).
2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca musi sprawdzić inwentaryzację oraz wszystkie wymiary w projekcie i
zawiadomić o ewentualnych rozbieżnościach osoby przewidziane do pełnienia nadzoru inwestorskiego.
3. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z
rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
4. Wykonawca powinien zapewnić również sprzęt do pomiarów długości i do kontroli jakości.

1.5. Stosowane materiały budowlane
1. Wykonawca będzie stosować tylko materiały dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich
atestów i zaświadczeń, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie próbek od producentów,
zaakceptowanych przez Inwestora.
2. W innym przypadku Inwestor ma prawo zażądać rozbiórki i wymiany wbudowanych elementów na koszt
Wykonawcy. Inne materiały niż w projekcie wymagają akceptacji przez Inwestora, wyrażonej na podstawie
przedłożonych próbek i dokumentacji technicznej.
3. W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej możliwość zastosowania proponowanych
zamiennych materiałów i rozwiązań, koszty sprawdzenia zakwestionowanej przez Inwestora jakości obciążają
Wykonawcę.
4. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne aprobaty, atesty, świadectwa dopuszczenia.

1.6. Odbiór końcowy robót
1. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w zakresie: geodezyjnym, budowlanym, instalacyjnym.
Będzie ona autoryzowana, zarchiwizowana przed odbiorem robót. Znajdą się w niej także:
- rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwiązań innych niż w projekcie)
- informacje techniczne, parametry urządzeń z nazwą dostawcy i producenta oraz gwarancją;
2. Wszystkie rysunki zostaną wykonane na papierze w liczbie egzemplarzy wymaganej przez Inwestora.
3. Próby i kontrole dokonywane będą w obecności przedstawicieli Inwestora.
4. Wszystkie próby będą wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.
5. Wykonawca wyspecyfikuje okresy sezonowania dla wbudowanych materiałów, poszczególnych robót.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. ZAKRES ROBÓT
Zakresem robót objęty jest teren przy budynku C.E.T. w Sochaczewie etap IV.
Szczegółowy zakres robót dla poszczególnych budynków określają dokumentacje techniczne w
których zakresie mieszczą się następujące roboty;
Montaż rusztowań zewnętrznych.
Zabezpieczenie istniejących powierzchni
Wykonanie trawników dywanowych
Naprawa elewacji
Naprawa oświetlenia zewnętrznego
Uzupełnienie monitoringu wizyjnego
Montaż małej architektury
Roboty remontowe na budynku
2.2. DANE OGÓLNE.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, szczegółowa ocena stanu technicznego określona jest w opisie
technicznym.
Wszystkie nazwy materiałów i wyrobów użyte w specyfikacjach technicznych mają charakter przykładowy. Do
wykonywania robót dopuszcza się użycie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych jak zaproponowane
w projekcie.
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
specyfikacjami technicznymi:
1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – STWIOR - 1 Roboty przygotowawcze
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – STWIOR - 2 Rusztowania
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – STWIOR – 3 Roboty malarskie
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – STWIOR – 4 Roboty tynkarskie
5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – STWIOR – 5 Stolarka budowlana
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – STWIOR – 6 Roboty Elewacyjne
7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – STWIOR – 7 Roboty Elektryczne
8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – STWIOR – 8 Dachy naprawa i konserwacja
9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – STWIOR – 9 Humus i trawniki
10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – STWIOR – 10 Mała architkektura

STW-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot STW
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
na budynku C.E.T. w Sochaczewie i na terenie przy budynku C.E.T.
1.2. Zakres stosowania STW
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 2.1.
1.3. Zakres robót objętych STW
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
B.01.01.00. – Rozbiórka pokryć dachowych
B.01.02.00. - Rozbiórka rynien, rur spustowych
B.01.03.00. – Wywóz materiałów rozbiórkowych na wysypisko z utylizacją papy
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inwestora.
2. Materiały
2.1. Dla robót wg B.01.01.00 do B.01.04.00 materiały nie występują.
3. Sprzęt
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny podręczny sprzęt budowlany typu „elektronarzędzia .
4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i
przesuwaniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- teren wygrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontować / mogące wystąpić / istniejące uzbrojenie techniczne.
5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić 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.
- ogólnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)
- Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz.313)
5.2.1. Rozbiórka metalowych osłon daszka wejściowego
Elementy ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i
składować – pozostałe usunąć.
5.2.2. Wywóz materiałów demontażowych
Materiały rozbiórkowe należy niezwłocznie wywozić z obiektu w miarę postępu robót demontażowych.

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
B.01.01.00. do B.01.05.00. – Demontaż elementów budowlanych i ich wywóz – [m3]
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. nie podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inwestora mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru – ryczałtem.
10. Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora
STW. - 2 RUSZTOWANIA
I. Wstęp
1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dla robót związanych
z montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych do wykonania prac przy robotach dachowych
2. Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni przy
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upoważniające do
wykonywania montażu rusztowań budowlanych.
3. Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu
rusztowania do użytkowania.
4.Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,że dany rodzaj rusztowania
został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań z przepisami.
5. Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację techniczną
może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt
techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania.
Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać :
● nazwę producenta z danymi adresowymi ,
● system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne ) ,
● zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe
i nietypowe , w którym powinny się znaleźć informacje na temat :
- dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych ,
- dopuszczalne wysokości rusztowań , dla których nie ma konieczności wykonania projektu
technicznego ,
- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążeń wiatrem ) , przy którym eksploatacja rusztowań jest
możliwa ,
● sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego ( wciągarki ) ,
● informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia ,
● warunki montażu i demontażu rusztowania ,
● schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych , sposoby postępowania w przypadku
montażu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementów , które należą do danego systemu
rusztowania , sposób kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania,
● wzór protokołu odbioru ,
● wymagania montażowe i eksploatacyjne , zasady montażu i demontażu rusztowania,
● certyfikat bezpieczeństwa rusztowania ( kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem
bezpieczeństwa ), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.
dokumentacją rusztowania, oznakowaniem , wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów ,
stateczności rusztowania , urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze , urządzenia

transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości , wysiłek fizyczny
przy montażu i demontażu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji
stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań .
6. Zabrania się stosowania na budowie rusztowań , które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji
rusztowania.
7. Ze względu na sposób użytkowania rusztowania są : nieruchome lub ruchome ( jezdne ).
8.. Ze względu na sposób kotwienia i przenoszenia obciążeń rusztowania są : wolnostojące, przyścienne i wiszące.
II. Materiały
1.Rusztowanie robocze – to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na
wysokości , służąca do utrzymywania osób ,materiałów i sprzętu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana
,tymczasowa ,służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów. Rusztowanie systemowe
to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone przez
wymiary elementów rusztowania , służą do utrzymywania osób.
2. Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu rusztowania ,
stanowiących integralną część całego rusztowania.
3. Parametry rusztowania , które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania
to :
● wysokość rusztowania ,
● wysokość przęsła ,
● długość przęsła ,
● szerokość przęsła ,
4. Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są :
● stężenie płaszczyzny pionowe ( zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym , ramy drabinowe
z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stężeń, oraz
inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe) ,
● stężenie płaszczyzny poziomej ( ramy , płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy
poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome ) ,
● słupki poręczowe ( rura z łącznikami,umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji
rusztowania ) ,
● stężenie wsporników ( rura zakończona łącznikami , służąca do podparcia wsporników
rozszerzających rusztowanie , w razie potrzeby ) ,
● węzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych ,
● stężenie wzdłużne ,
● stojaki , poprzecznice , podłużnice , podłużnice wzmacniające,
● odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku,
● pomosty robocze – podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami ,
● wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej , służący do
układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych ,
● podstawki ( sztywna płyta , służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię ) ,
● fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie ),
● rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej
składający się z 2-óch podłużnic połączonych poprzeczkami,
● rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej ,
składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami ,
● kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciągu,
● konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości
przedmiotów i materiałów budowlanych ,
● poręcz główna , poręcz pośrednia , krawężnik zabezpieczający , zabezpieczenie boczne ,
● podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp).
III. Sprzęt :
1. Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania .
2. Wymagania ogólne dla sprzętu podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót pkt. III.

IV. Transport :
1. Wymagania ogólne dla transportu podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót pkt. IV.
V. Wykonanie robót
1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji
projektowej . Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,które są montowane w konfiguracji
innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane
rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo złączkowe nie
jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.
2. Zaleca się stosowanie przy remoncie Pałacu rusztowanie systemowe , którego montaż , demontaż i eksploatację
należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji , dostarczoną z rusztowaniem
przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać
bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego rusztowania .
3. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny rusztowania oraz jego
przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest protokólarne przekazanie rusztowania do
eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem .
4. Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania posiadające atest i certyfikat
na znak bezpieczeństwa..
5.Po zakończeniu robót ( eksploatacji rusztowania ) należy zgłosić je do demontażu , dokonując wpisu w dzienniku
budowy.
6. Podczas montażu , demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. Praca na
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP
oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia .
7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach :
● w czasie zmroku , jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,
● w czasie gęstej mgły , opadów deszczu , śniegu , gołoledzi,
● podczas burzy i wiatru ,
● w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jeśli odległość licząc od skrajnych przewodów jest mniejsza
niż 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii powyżej 30 kV.( jeżeli warunki te nie są
spełnione linię energetyczna należy zdemontować lub wyłączyć spod napięcia ).
8. Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów.
9 W miejscach wejść , przejść , przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne na
wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia.
VI. Kontrola jakości robót :
1. Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości . Sprawdzeniem objąć należy :
● stan podłoża – przeprowadzeniu badan podłoża na którym będą montowane rusztowania ,
● posadowienie rusztowania ,
● siatkę konstrukcyjną – sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem
dopuszczalnych odchyłek ,
● stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania ,
● zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem
technicznym rusztowania ,
● pomosty robocze i zabezpieczające ,czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym
rusztowania ,
● komunikację , czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania ,
● urządzenia piorunochronne , poprzez pomiary oporności,
● usytuowanie względem linii energetycznych ,poprze pomiar odległości od linii ,
● zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym
rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy.
VII. Obmiar robót
1. Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę
poziomą , o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji ( pracy ) rusztowań wg ilości
roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej.

VIII. Odbiór robót
1.Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje Kierownik budowy przy
udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru.
2. Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego rusztowania.
3. Ponadto odbiory rusztowań ( przeglądy rusztowań ) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem pracy ,
sprawdzając :
● czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone ,
● czy jest prawidłowo zakotwione,
● czy nie styka się z przewodami elektrycznymi ,
● czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy ( czyste, nie śliskie ,
stabilne ),
● poręcze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ),
● czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania .
4. Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy lub
konserwator , który sprawdzić winien stan rusztowań , czy w konstrukcji rusztowań nie ma zmian , które mogą
spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji
rusztowania.
5. Ponadto należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania , zawsze po dłuższej przerwie w pracy niż 2 tygodnie
oraz po każdej burzy , po każdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp. Czynności sprawdzające są takie jak w
odbiorze technicznym , przeglądzie codziennym i dekadowym . Przeglądy wykonuje się komisyjnie jak przy odbiorze.
6. Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie
zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte z potwierdzeniem ich wykonania w
dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli.
7.Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich elementów
rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.
IX. Rozliczenie robót :
1. Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym , po
zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym.
X. Przepisy związane :
1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych .
2.Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy.
3. Ustawa o systemie oceny zgodności .
4. Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej.
7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
8. PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania i
eksploatacja.
9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań.
10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych
wykonywanych z rur stalowych.
11.PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy .

STW-3 ROBOTY MALARSKIE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
malarskich.
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
następujących robót malarskich:
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.15.02.00 Malowanie tynków.
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. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta
wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.
2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą
wymaganiom normy państwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej
roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o
właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on
odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
wodę – do farb wapiennych,
terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom
państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
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.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
wydajność – 6–10 m2/dm3,
max. czas schnięcia – 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajność – 15–16 m2/dm3,
max. czas schnięcia – 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały
do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów
chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajność – 6–10 m2/dm3,
max. czas schnięcia – 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97
wydajność – 4,5–5 m2/dm3
czas schnięcia – 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała

wydajność – 5–6 m2/dm3,
max. czas schnięcia – 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajność – 6–8 m2/dm3
czas schnięcia – 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3
czas schnięcia – 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajność – 6–8 m2/dm3
czas schnięcia – 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajność – 6–10 m2/dm3
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
lepkość umowna: min. 60
gęstość: max. 1,6 g/cm3
zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentów: max. 90 m
czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia –
max. 2 godz.
Wymagania dla powłok:
wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
grubość – 100-120 m
przyczepność do podłoża – 1 stopień,
elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża,
twardość względna – min. 0,1,
odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki
odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.6. Środki gruntujące
2.6.1. 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.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być
stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.
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.
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.
5.1. Przygotowanie podłoży
5.1.1. 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 cementowowapienną.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. 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.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby
podkładowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.
5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.
5.3.2. 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.
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.
6. Kontrola jakości
6.1. Powierzchnia do malowania.
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 powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. 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.
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
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 do malowania podłoża,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska
pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża
8.1.1. 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. 5.2.1. Jeżeli odbiór
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające 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 płatów
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej
jakości wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki
od podłoża.
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
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/C-81502
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

STW 4 -TYNKOWANIE 45410000-4
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tynków wewnętrznych i w związku z robotami budowlanymi na budynku CET w Sochaczewie
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 wykonanie tynków
zewnętrznych i wewnętrznych obiektu:
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na nowych powierzchniach ścian i stropów,
Uzupełnienia tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na starych powierzchniach ścian i stropów,
Tynki cienkowarstwowe, systemowe,
Zamocowania narożników podtynkowych,

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich właściwe zabezpieczenie, przygotowanie
innych urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót, transport materiałów na miejsce wbudowania,
likwidację stanowiska pracy po zakończeniu robót i uporządkowanie terenu. Uszczegółowieniem i uzupełnieniem
zakresu czynności ujętych w niniejszej specyfikacji są ustalenia i warunki realizacji robót wynikające z założeń do
przyjętych w przedmiarach robót podstaw wyceny robót (Katalogi Nakładów Rzeczowych, inne katalogi) zamieszczone
w odpowiednich wydawnictwach.
2. MATERIAŁY
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują
2.1. Woda (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 (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. 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.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
2.3. 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
252i 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.
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
Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, określonymi w obowiązujących normach i przepisach.
Przed przystąpieniem do robót wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność warunków wyjściowych z danymi
zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstępstwa powinny być zarejestrowane w Dzienniku Budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W razie wątpliwości co do możliwości realizacji robót w sposób zgodny z
dokumentacją należy dokonać uzgodnień z Projektantem. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót
podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz
osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi
przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót budowlanych.
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy
po zakończeniu stanu surowego.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek
poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano- montażowych w okresie obniżonych
temperatur”. 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
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na
głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy
z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub
przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków ` wewnętrznych
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w
tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych - glazura.
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i
gładkiego podłoża. Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu
,tłuszczów , resztek farby i emulsji szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię
ścian murowanych należy nałożyć zaprawę wyrównującą . Przygotowanie zaprawy . Klej przygotowuje się przez
wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Klej 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. Na przygotowane zagruntowane podłoże nanosi się zaprawę klejową
pacą zębatą w możliwie jednym kierunku. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię . Po
naniesieniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć do podłoża Fugowanie Powierzchnię płytek oczyścić wilgotną
gąbką. Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą pacy lub szpachetki gumowej. Następnie
powierzchnie płytek oczyścić. Aby zachować optymalne warunki wiązania cementu fugi utrzymywać przez kilka dni
wilgotne. Spoiny przeznaczone do zamknięcia za pomocą elastycznego uszczelniacza (silikon) nie mogą być całkowicie
wypełnione zaprawą fugową. W celu zwiększenia odporności fugi ( po ok. 2 tygodniach ) na zabarwienie i nasiąkliwość
zaleca się stosowanie środka ochronnego do płytek glazurowych.
6. Kryteria oceny jakości i odbioru
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.
7. Kontrola jakości
7.1. 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.
6.2. Tynki zwykłe.
Kontrola tynków zwykłych powinna być przeprowadzona w zakresie:
przyczepności tynku do podłoża,
mrozoodporności,
grubości,
wyglądu powierzchni,
wad i uszkodzeń powierzchni (nierówności, wypryski i spęcznienia, pęknięcia, wykwity, zacieki itp.),
wykończenia na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,
wykończenia naroży i obrzeży,
prawidłowości wykonania powierzchni krawędzi.
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. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego
wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.2. Odbiór tynków
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z
dokumentacją techniczną.
8.2.2. 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.).
8.2.3. 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. 9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 "Wymagania ogólne". Podstawę płatności
stanowi cena wykonania jednostki tynku (m2 , m) ustalana na zasadach wynikających z przyjętej podstawy wyceny
robót.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie niezbędne czynności do prawidłowego wykonania tynków a w
szczególności:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót,
przygotowanie podłoży, oczyszczenie i zwilżenie,
wykonanie wszystkich niezbędnych robót towarzyszących a w szczególności osadzenie listew i łat tynkarskich,
zamurowanie drobnych przebić, skucia nierówności podłoża,
wykonanie tynków zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami norm,
przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych przez ST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru,
oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.
10. Przepisy związane
10.1. Normy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do napraw pocienionych.
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 Spoiwo gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I, część 4. Arkady, Warszawa
1990.
Aprobata Techniczna AT-15-2750/2001
Instrukcje techniczne i wytyczne stosowania wyrobów wydane przez ich producentów lub dostawców

STW 5– ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót
stolarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy remoncie C.E.T. w Sochaczewie
1.2.Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie wszystkich robót stolarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują one prace
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót stolarskich wykonywanych na budowie.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót stolarskich:
wykucie z muru ościeżnic drewnianych
wymiana drzwi garażowych
wymiana okien
obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją
Techniczną p. 1.5.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
1.5.1Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa robót:
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, Specyfikacją
Techniczną oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy . Zabezpieczenie obiektu w obrębie robót należy do
Wykonawcy przez okres trwania prac do czasu ich zakończenia i ostatecznego odbioru. Wykonawca jest zobowiązany
do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej, w przypadku ww. uszkodzenia lub
zniszczenia – Wykonawca na swój koszt naprawi je lub odtworzy. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji
zamówienia winny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do obrotu i powszechnego bądź jednostkowego
zastosowania w budownictwie zgodnie z zapisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Tekst jednolity
Dziennik Ustaw 2006 nr 156 poz.1118 oraz zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych.
Wykonawca podczas realizacji zamówienia ma obowiązek przestrzegania przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a
w szczególności ma zadbać o to , aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, a także aby posiadali odpowiednią odzież
ochronną. Zamawiający stawia wymóg, aby realizacja umowy przebiegała zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych. Wykonawca w czasie realizacji robót ma obowiązek stosowania się do przepisów zawartych w ustawie z
dnia 27 kwiecień 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przed przystąpieniem do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego zobowiązuje się oferentów do dokonania oględzin stanu istniejącego obiektu w którym
przewiduje się wykonywanie prac remontowych. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia osobiście wszystkich
pomiarów
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Drzwi wewnętrzne-aluminiowe.
Drzwi aluminiowe
Okucia drzwi systemowe, trzy zawiasy wzmocnione
klamki lub pochwyty ze stali nierdzewnej
wyposażone w zamek opatentowany i klamkę
Łączniki, pianka, silikon, listwy, materiały pomocnicze
2.3.Okna PVC
Stolarka okienna: okna PVC, profile 5-komorowe, szyby o izolacyjności termicznej U = 1,1 W/m2K , zestaw
dwuszybowy, jednokomorowy, skrzydła uchylno-rozwierane, okucia obwiedniowe, klamki proste, możliwość
rozszczelniania, nawietrzniki,
Pianka, silikon, łączniki, kotwy
Materiały pomocnicze
2.3.Drzwi garażowe
Brama garażowa panelowe, na ocynkowanej konstrukcji, łożyskowane rolki, automatycznym systemem otwierania.
Napęd bramy elektryczny z przekładnią łańcuchową, zasilane prądem trójfazowym 400V, pobór mocy 0,37KW,
sterownik na przyciski foliowe (funkcja otwórz/stop/zamknij), z łańcuchem do awaryjnej obsługi ręcznej, napęd
obsługiwany od wewnątrz. Bramy wyposażone w zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców zarówno od strony
wewnętrznej jak i zewnętrznej, zabezpieczenie przed opadnięciem bramy w przypadku awarii, wyłącznik krańcowy
drzwi w bramie oraz fotokomórkę wyprzedzającą dla bram wyposażonych w drzwi przejściowe.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który
uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub

projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych
opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
5.Wykonanie robót
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne".
6.Zalecenia ogólne
Przed wykuciem nowych otworów należy wmurować obie belki (z dwóch stron ściany), a po uzyskaniu odpowiedniej
wytrzymałości (ok. 3-5 dni) można przystąpić do wykuwania otworu. Podczas wykonywania w/w czynności należy
zabezpieczyć istniejące belki stropowe poprzez stemplowanie pojedynczymi stemplami.
Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych
wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta.
Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach.
Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie zgodne z ich przeznaczeniem.
Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary otworów.
Przed odbiorem robót związanych z montażem, stolarkę należy umyć, wyregulować i dokonać niezbędnych
konserwacji (smarowania, oliwienia itp.) zgodnie z zaleceniami producenta.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
sprawdzenie zgodności wymiarów,
sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej
ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą
posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostkami obmiarowymi robót są : kpl, m, szt
W kpl mierzy się :
Stolarkę okienną
Stolarkę drzwiową
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w „Wymagania ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
9. Podstawa płatności.
Ogólne wymagania podano w "Wymagania ogólne"/
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. Płaci się za ustalona ilość wykonach robót ustalonych na podstawie
książki obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa
obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie niezbędnych materiałów i sprzętu,
wykonanie wyprawy ościeży,
montaż stolarki drzwiowej
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
prace wykończeniowe
likwidacja stanowiska roboczego.
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE
9.1 Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności:
PN-62/B – 02357 – Tolerancje wymiarów stolarki budowlanej i meblowej.
PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Warunki i badania techniczne
PN-87/B-02151/01-03 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach..
PN-EN ISO 6946 - Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny współczynnik przenikania ciepła. Sposób
obliczeń.
PN-EN 1670-2000- Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań

STW 6 - ROBOTY ELEWACYJNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elewacyjnych na budynku CET w
Sochaczewie
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
ubytków w elewacji ściennych, mających cel ochronny, lub dekoracyjny, wykonanych z betonu
architektonicznego.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego.
2. MATERIAŁY
2.1. izolacja termiczna styropianem (wełną mineralną)
Należy zastosować jeden z licznych systemów do metody “lekkiej” ocieplania budynków, objętej instrukcją ITB nr
334/2002 - “Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków”. Metoda ta polega na mocowaniu do
ścian systemu warstwowego, składającego się z materiału termoizolacyjnego (w postaci płyt styropianowych),
warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Elementami mocującymi są zaprawa klejąca i ewentualnie, dodatkowe
łączniki mechaniczne, czyli kołki plastikowe.
2.2 Płyty styropianowe
Płyty ze styropianu fasadowego PS-E FS 15 o grubości 18 cm.
2.3 Płyty z wełny mineralnej
Płyty z wełny fasadowej o grubości 12 cm
2.4 klej
Zaprawa klejąca przeznaczona do mocowania płyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej w
systemach ociepleń. Zaprawa użyta wraz z siatką zbrojącą stanowi doskonały system mineralnej renowacji starych
tynków. Musi mieć zastosowanie do typowych podłóż mineralnych takich, jak beton wszystkich klas, gazobeton,
tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na surowych powierzchniach wykonanych z cegieł,
bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapiennopiaskowych. Powinien się
nadawać również na powierzchnie pokryte warstwą silnie przylegającej powłoki z farby elewacyjnej lub tynku
cienkowarstwowego.
2.5 elementy uzupełniające

Elementami uzupełniającymi systemu są: kołki plastikowe do dodatkowego mocowania styropianu, listwy
narożnikowe i cokołowe oraz elementy do obróbek elewacji.
2.6 Siatka
Siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie
2.7 Materiał gruntujący
Materiał gruntujący przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie
chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowokartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z
cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Emulsja jest
doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem okładzin ceramicznych czy kamiennych, tynku,
posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet , itp. Materiał gruntujący nadaje się także do gruntowania
płyt paździerzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem okładzin ceramicznych. Może służyć
również do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odporność wylewki na pylenie i
ułatwia jej czyszczenie. Podłoża gipsowe przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi należy gruntować, stosując
się do zaleceń producenta farby lub używając rozcieńczonej farby.
2.8 tynk akrylowy
Jest szlachetną, cienkowarstwową, mineralną zaprawą tynkarską, przeznaczoną do ręcznego wykonywania tynków
zewnętrznych i wewnętrznych. Można układać na wszystkich równych podłożach mineralnych takich, jak beton, tynki
cementowe, cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwach zbrojonych bezspoinowych
systemów ociepleń budynków .
Główne parametry:
faktura „baranek” lub „kornik”
kruszywo do 1,5 mm
przyczepność : min. 0,35 N/mm2
wartość przenikania pary wodnej: 15<V /m2 d
dyfuzja: w zależności od gr. powietrza 0,14m-1,4m
3.SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
Sprzęt do wykonania robót elewacyjnych
- Rusztowanie fasadowe,
- Pistolet do wyciskania mas uszczelniających,
- Wiertarka, mieszadło ocynkowane,
- Naczynia do wody i zapraw,
- Deska szlifierska,
- Kielnia, packa zębata,
- Agregat tynkarski,
- Pistolet do pojemnika z pianką montażową
- Pompka do pojemnika z silikonem
- Nóź do cięcia płyt poliuretanowych
- Aluminiowa listwa startowa
- Pace do formowania powierzchni tynku,
- Narzędzia do przecinania płyt, siatki, profili stalowych z blachy ocynkowanej,
- Łaty, poziomice.
4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
Warunki transportu Transport wewnętrzny:
- poziomy ręczny, pionowy wyciągiem Transport zewnętrzny:
- samochód ciężarowy do 10 t.
Uwaga: unikać uszkodzeń narożników, krawędzi płyt styropianowych, unikać zabrudzenia, zanieczyszczenia tkaniny
szklanej. Tynk mineralny i zaprawę klejącą należy przechowywać w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraz
chronić przed wilgocią.
5.WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Warunki przystąpienia do robót.

- Roboty należy rozpocząć po wykonaniu i odbiorze ścian.
- Podłoże musi być równe, czyste, suche, nośne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu, kurzu, olejów,
zatłuszczeń.
- Uchwyty do instalacji, kratki wentylacyjne powinny być wcześniej zamontowane
- Temperatura obróbki (i podłoża) nie powinna być niższa niż 5oC.
- Materiały używane do wykonania ocieplenia należy chronić przed mrozem, a przy temperaturze powyżej 35oC nie
powinny być wystawiane na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Wilgotność podkładu nie może przekraczać 3%.
Czynności przygotowawcze. Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie oczyścić podłoże, oczyścić i wyrównać
szczeliny dylatacyjne (na głębokość 1,5 cm).
Zakres robót przygotowawczych
Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię, w razie potrzeby wyrównać
ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać przyklejenie styropianu. W przypadku mocowania mechanicznego zaleca się
sprawdzenie na 4-6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplenia wg zasad określonych
w świadectwach ITB.
Zakres robót zasadniczych
Zaprawy lub masy klejące należy przygotować zgodnie z informacją podaną w świadectwach dopuszczających je do
stosowania. Zaprawy zarabia się wodą w ilości podanej w świadectwie, a następnie należy pomierzyć konsystencję,
która powinna wynosić 10+/-1 cm stożka opadowego. Jeśli do klejenia ma być stosowana masa klejąca, to jej
przygotowanie polega tylko na dokładnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji. Konsystencja masy klejącej
powinna wynosić 10 cm stożka opadowego - dla masy przeznaczonej do przyklejania styropianu Masa powinna być
zużyta w ciągu 1godziny, po dłuższym czasie nie nadaje się do przyklejania styropianu. Masę klejącą należy nakładać na
płycie styroduru na obrzeżach pasmami o szerokości 3-4 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8
cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie
wyciskała się poza krawędzie styroduru. Na środkowej części płyty styroduru należy nałożyć 10-12 placków, gdy płyta
ma wymiar 500x1000 mm. Na płytach o innych wymiarach można nałożyć inną ilość placków, ale należy przestrzegać
zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż 40% powierzchni płyty. Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie
przyłożyć do ściany, dosunąć do płyt już przyklejonych i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania
równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie
się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi
ani poruszenie płyt po upływie kilku minut. Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian przystąpić do
przyklejania płyt styrodurowych. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem
mijankowego układu spoin. Przyklejanie płyt należy rozpoczynać od dołu ściany budynku i posuwać się do góry. Płyty
styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niż 5 C. Płyt
styropianowych nie można stosować do ocieplania ścian bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie
sezonowania wynoszącym około 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych powinna być wyrównana,
a szpary większe niż 2 mm zapełnione paskami styropianu. Całą powierzchnię styroduru należy dokładnie wyrównać
przez przetarcie papierem ściernym nałożonym na pacę tynkarską. Czynności te można wykonywać nie wcześniej niż
po 3 dniach od czasu przyklejania płyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez osłony przez czas dłuższy
niż 2 tygodnie. Po wyrównaniu powierzchni płyt należy zaszpachlować główki łączników mechanicznych masą klejącą.
Do dodatkowego mocowania styropianu do ściany należy stosować łączniki rozprężne z nacięciami bocznymi i otworem
wewnętrznym, w który po osadzeniu łącznika wciska się trzpień rozporowy. Po wbiciu trzpienia młotkiem następuje
zaklinowanie łącznika w ścianie. Długość łącznika powinna być taka, aby co najmniej 6 cm było osadzone w ścianie.
Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z nią dokładnie zlicowane. W tym
celu w styropianie należy wyciąć gniazdo na główkę łącznika o głębokości ok. 4mm i łącznik osadzić tak, aby główka i
trzpień rozporowy były całkowicie schowane w zagłębieniu. Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót
elewacyjnych Wykonanie termoizolacji elewacji płytami styropianowymi (z wełny mineralnej). Roboty należy rozpocząć
po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Prace ociepleniowe należy wykonywać pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy w oparciu o szczegółowe instrukcje producenta. Zagruntować podłoże zaprawą gruntującą (
dotyczy podłoży o niskiej nośności oraz silnie wchłaniających ). Zamontować listwy cokołowe. Zaprawę klejową nanosić
pacą ze stali nierdzewnej. Kleić płyty styropianowe, mocować mechanicznie - kołkami. Czas schnięcia zależny jest od
temperatury i wilgotności względnej ( przy temperaturze +20oC i 65% względnej wilgotności powietrza następny
proces technologiczny może nastąpić po 24-48 godzinach). Uskoki pomiędzy płytami zeszlifować. Powierzchnie
elementów styropianowych nie powinny być narażone na dłuższe, bezpośrednie działanie promieniowania
słonecznego. Nałożyć masę zbrojącą na pełną powierzchnię podłoża, wcisnąć siatkę z włókna szklanego, kątowniki

ochronne, profile dylatacyjne, szpachlować do uzyskania równej powierzchni. Tkanina musi być całkowicie zatopiona (
może “przeświecać”, nie może jednak wystawać z powierzchni ). Styki tkaniny układać na zakład 5 - 10 cm. Szczególną
uwagę zwrócić na wykończenie szczelin dylatacyjnych, ościeży okiennych i drzwiowych, miejsc mocowania ślusarki,
blacharki. W celu dodatkowej ochrony warstwy zbrojącej nanieść pod tynk powłokę gruntującą. Tynk nakładać bez
zakładki - metodą “mokre na mokre” - pacą ze stali nierdzewnej (nakładanie w polach między dylatacjami budynku,
między fragmentami elewacji o różnym sposobie wykończenia). Strukturę tynku uzyskuje się przy użyciu pacy
plastikowej lub drewnianej. Tynk jest całkowicie suchy po ok. 2 tygodniach. Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5 ºC i nie wyższej niż 20 ºC. Jeżeli
jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 ºC w przeciągu 24 h, to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej nawet,
jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5 ºC Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych
ciągłą warstwą o grubości około 3 mm, rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej.
Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast wciskać w nią tkaninę szklaną za pomocą packi stalowej. Tkanina szklana
powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojącej w taki
sposób, że nakłada się ją na styropian nie pokryty masą klejąca, którą następnie nanosi się jednorazowo na tkaninę.
Sąsiednie pasy tkaniny powinny być nanoszone na zakład nie mniejszy niż 50 mm w pionie i poziomie. W części
parterowej i części cokołowej ocieplanych ścian należy zastosować dwie warstwy tkaniny. Narożniki otworów
okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o
wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją
wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża
okienne i drzwiowe. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie
więcej niż 5mm. Wyprawy tynkarskie: stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi ITB. W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne
należy stosować perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży pionowych na
parterze przy ościeżach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejściowych do budynku. Wyprawy tynkarskie można
nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaniną szklaną. Prace te należy prowadzić w
temperaturze nie niższej niż 5 ºC i nie wyższej niż 25 ºC zwłaszcza, jeśli elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne
jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeśli jest zapowiadany
spadek temperatury poniżej 0 ºC w ciągu 24 h. W miejscach występowania boni, należy je wykonać przez przesuwanie
w świeżym narzucie, wzdłuż zaznaczonych linii, listew drewnianych lub metalowych.
6. KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT Ogólne zasady kontroli
1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne”
2. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór częściowy
przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony). Badania
wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5oC. Wyniki badań należy wpisać do
dziennika budowy. Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące
dokumenty:
1. zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy
2. protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża, prawidłowe
wykonanie każdej z warstw podkładowych oraz innych robót zanikających
3. protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów.
Przed przystąpieniem do badań należy porównać na podstawie protokołów lub zapisów w dzienniku budowy:
a. czy podłoże nadawało się do rozpoczęcia wykonywania robót elewacyjnych
b. czy w okresie wykonywania robót elewacyjnych temperatura powietrza nie była niższa niż +5oC
Zakres badań prowadzonych w trakcie budowy W trakcie prowadzenia robót elewacyjnych polegających na
tynkowaniu należy kontrolować:
- zgodność z dokumentacją techniczną
- sprawdzić podłoże, zwłaszcza pod kątem jego nierówności
- sprawdzić materiały (jakość)
- badać prawidłowość i dokładność wykonania
7. OBMIAR ROBÓT
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne”
2. Jednostką obmiaru jest 1m2 wykonanej powierzchni
8. ODBIÓR ROBÓT
Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót Ogólne wymagania dotyczące odbioru
Robót podano w ST „Wymagania ogólne” Odbiór termoizolacji

Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować :
I faza Po dostarczeniu materiałów na budowę – czy zostały dostarczone wraz z zaświadczeniem o jakości
wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie powinno być dokonane zgodnie z
normami lub świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie Po przygotowaniu podłoża- sprawdzenie
spadków, równości , czystości i suchości podłoża, jakości wykonanej paraizolacji, Po przyklejeniu
II faza sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem sprawdzenie czy grubość warstwy
ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości współczynnika U sprawdzenie czy materiał izolacyjny
nie uległ zawilgoceniu sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża
sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje
oleiste. Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę.
Struktura styropianu i wełny mineralnej zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. W aprobacie technicznej
i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien być podany czas przydatności do jej użycia.
Wymagania dla styropianu powinny być zgodne z PN – B - 20130. Wykonawca powinien obejrzeć całą partię
dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek.
Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jest samogasnący oraz czy wykazuje wymaganą wytrzymałość
na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni.
Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót
- Zatwierdzona dokumentacja techniczna
- Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, prawidłowe wykonanie każdej
z warstw oraz innych robót zanikających
- Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów
Ocena końcowa Jeżeli wszystkie oględziny, sprawozdania i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i
wymogami
– wykonane roboty należy uznać za prawidłowe, Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych
robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z
projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub częściowych napraw.
W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi,
W przypadku stwierdzeniu usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na wartość użytkową
roboty mogą zostać przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badanie przy odbiorze,
- PN-89/B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne,
- PN-B-20130/1999 r. - Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Płyty styropianowe,
- PN-88/B-32250 - Woda do betonów i zapraw,
- B-877/93 numer oceny/atestu PZH,
- atesty PZH, Aprobaty techniczne ITB dla wybranych płyt styropianowych.
- atesty PZH, Aprobaty techniczne ITB dla wybranej wełny mineralnej.
- PN-EN 12004:2002 – Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne,
- PN-B-10107:1998 Zaprawy do płytek mineralnych,
- PN-EN 87 Płyty i płytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja,
- PN-EN 3163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (FS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja
- PN-B-20130/1999 r. - Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Płyty styropianowe,
- PN-EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów. Słownik
- PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje
- PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna. Materiały, wyroby i systemy. Terminologia

STW 7 - ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. PRZEDMIOT ROBÓT BUDOWLANYCH
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania instalacji
elektrycznych przy robotach budowlanych na budynku i terenie CET w Sochaczewie
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót .

1.2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
Roboty objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
instalacji elektrycznych od budynku do studni zbiorczej zgodnie z Dokumentacją Projektową.
1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Podstawowe określenia użyte w ST są zgodne z PN-IEC 60050-826 „Międzynarodowy słownik terminologiczny
elektryki -instalacje w obiektach budowlanych” oraz PN-IEC 61024-l „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych zasady ogólne”.
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST oraz obowiązującymi przepisami i polskimi normami a także poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
Wszystkie elementy wyposażenia zastosowane w instalacji elektrycznej muszą spełniać wymagania norm IEC
odpowiednich dla danego wyrobu i być zgodne z Dokumentacją Projektową. Każda zmiana elementu wyposażenia
musi być zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru i uzyskać akceptację
Projektanta. Parametry techniczne wyposażenia jak: napięcie, moc, częstotliwość, obudowa, charakterystyki pracy
muszą być zgodne z Dokumentacją Techniczną i obowiązującymi przepisami i normami IEC.
3. SPRZĘT
Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać sprzętu i technologii wykonania spełniającego wymagania
bezpieczeństwa prac i gwarantującego najwyższą jakość wykonania robót oraz zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.
4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób określony przez producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
Montaż instalacji powinien być wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem
właściwych materiałów. Kwalifikacje personelu muszą być potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym zgodnym z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. (Dz.U. Nr 89,poz.828).
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, ST
oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru. Instalacja będzie wykonana w układzie
sieciowym typu TNS z ochroną przeciwporażeniową przy dotyku pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania
przez wyłączniki różnicowoprądowe i rezerwowo przez zabezpieczenia nadprądowe zwłoczne.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrole jakości prac montażowych i odbiorczych związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych należy
prowadzić według ogólnych zasad określonych w normach, przepisach, instrukcjach i wytycznych.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarową robót zależna jest od rodzaju wykonywanej instalacji elektrycznej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót związanych z montażem instalacji elektrycznej następuje na podstawie protokołów badań odbiorczych
zgodnych z PN-IEC 60364-6-61:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenia
odbiorcze oraz wymaganiami Dokumentacji Projektowej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru.
Zgodnie z normą w zależności od potrzeb, należy przeprowadzi niżej wymienione próby, w miarę możliwości w
następującej kolejności:
• dokonanie oględzin,
• ciągłość przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych,
• rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
• ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów,
• samoczynnego wyłączenia zasilania,
• próbę biegunowości,
• próbę wytrzymałości elektrycznej,
• próbę działania,
• skutków cieplnych,
• spadku napięcia.
• próby funkcjonalne działania instalacji, sterowania pracą urządzeń.
• W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby poprzedzające, jeżeli
mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu usterki.

8.1. OGLĘDZINY
Oględziny mają na celu potwierdzenie, że zainstalowane na stałe urządzenia elektryczne:
• spełniają wymagania bezpieczeństwa,
• zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane,
• nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa W zależności od potrzeb, poprzez
oględziny należy sprawdzić co najmniej:
• sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
• obecność przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się pożaru i ochrony przed
skutkami cieplnymi,
• dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia,
• wybór i nastawienie urządzeń ochronnych i sygnalizacyjnych,
• obecność prawidłowo umieszczonych odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,
• dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,
• oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych,
• umieszczenie schematów, tablic, ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,
• oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,
• prawidłowość połączeń przewodów,
• dostęp do urządzeń, umożliwiających wygodną ich obsługę i konserwację,
• układ sieci.
8.2. BADANIE PRZEWODÓW OCHRONNYCH
Przed próbą należy dokonać oględzin połączenia sprawdzając:
• staranność wykonania połączeń,
• przekrój zastosowanych przewodów i ich oznaczenie,
• ochronę przed narażeniami mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi i innymi,
• kompletność połączeń.
Zgodnie z normą do próby należy użyć źródła prądu stałego lub przemiennego o napięciu 4,24V prądzie co najmniej
0,2A. Źródło nie może mieć żadnych punktów wspólnych (pełna separacja) z badanym obwodem. Przyrządem
pomiarowym może być odbiornik lub sygnalizator działający przy prądzie większym niż 0,2A ( ze względów
bezpieczeństwa nie można używać żarówki). Próbie należy poddać każdy odcinek badanego połączenia. Jeżeli do
połączenia wykorzystano odcinek rurociągu łączonego przez skręcanie, próbie należy poddać skuteczność połączenia
rur. Przepływ wymaganej wartości prądu przez badany odcinek połączenia oznacza wynik pozytywny.
8.3. POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI
Rezystancję izolacji należy zmierzyć:
• między przewodami roboczymi branymi kolejno po dwa,
• między każdym przewodem roboczym i ziemią, lub między każdym przewodem roboczym a pozostałymi zwartymi
i uziemionymi.
W układzie TNC, przewód PEN traktuje się jako część uziomu. Próbę należy przeprowadzić na urządzeniach
odłączonych od napięcia po odłączeniu odbiorników, zwłaszcza elektronicznych, nieodpornych na napięcie probiercze.
Również należy odłączyć ochronniki przepięciowe np. warstwowe, które wprowadzają błąd pomiarowy. Jeżeli włączone
w obwód urządzenia elektroniczne nie można odłączyć, norma dopuszcza wykonanie pomiaru między połączonymi
przewodami fazowymi i neutralnym a ziemią.
Pomiar należy wykonać prądem stałym, a przyrząd probierczy powinien, przy obciążeniu prądem 1mA, zapewniać
napięcie probiercze w wysokości 500V. Wynik należy uznać za pozytywny jeżeli rezystancja izolacji obwodu nie jest
mniejsza niż 0,5M
.
8.4. POMIAR ODDZIELENIA OBWODÓW
Jeśli w instalacji zastosowano ochronę poprzez oddzielenie części czynnych jednego obwodu od części czynnych
innych obwodów i ziemi „ należy sprawdzić rezystancję izolacji między tymi obwodami i ziemią. Pomiar należy
wykonać z przyłączonymi odbiornikami, jeśli próba nie spowoduje ich uszkodzenia. Warunki i wymagania pomiaru jak
przy pomiarze izolacji.
8.5. BADANIE SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZENIA ZASILANIA
W instalacji całego obiektu i na wszystkich obwodach zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe jako podstawową
ochronę przeciwporażeniową przy dotyku pośrednim. Sposób badania wyłączników należy przeprowadzić zgodnie z
normą PN-IEC 60364. Jako środek rezerwowy wyłączenia służą wyłączniki nadprądowo zwłoczne, których

sprawdzenie należy przeprowadzić zgodnie ze wzorem:
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gdzie : Rp -rezystancja badanego odcinka połączenia,
UL -dopuszczalne napięcie dotykowe,
Ia -prąd powodujący samoczynne zadziałanie zabezpieczenia,
Ibn -prąd znamionowy zabezpieczenia,
k -współczynnik zwielokratniający zależny od wymaganego czasu wyłączenia
i rodzaju zabezpieczenia.
8.6. SPRAWDZENIE BIEGUNOWOŚCI
Sprawdzenie biegunowości w tym konkretnym przypadku polega na:
• sprawdzeniu kolorystyki i prawidłowości podłączenia przewodów fazowych, neutralnego i ochronnego do
odpowiednich zacisków rozdzielnicy i aparatów zabezpieczających,
• sprawdzenie jednobiegunowych wyłączników oświetlenia i sterujących pracą odbiorników pod względem
przerywania przewodu fazowego. Próba polega na sprawdzeniu czy na odbiorniku nie ma niebezpiecznego potencjału
po otwarciu wyłącznika.
8.7. POZOSTAŁE BADANIA
Pozostałe próby i badania polegają na sprawdzeniu funkcjonalnym działania instalacji z jednoczesną obserwacją
miejsc łączenia przewodów pod kątem prawidłowości połączeń, braku iskrzenia lub nadmiernego nagrzewania się
elementów instalacji.
8.8. POMIAR NATĘŻENIA OŚWIETLENIA
Pomiar natężenia oświetlenia należy wykonać luksomierzem postępując zgodnie z normą PN84/E-02033
Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej
pozycji kosztorysu. Ilość jednostek obmiaru należy przyjmować na podstawie protokołów odbioru.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Ustawa „Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994r.(tekst jednolity: Dz. U. 2003r. Nr 207, poz..
2016 z późniejszymi zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz.690 z późniejszymi zmianami)
3. Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17 września 1999 r. ( Dz. U. Z 1999 r. Nr 80. poz. 912) w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych.
5. Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,.
6. Norma PN-IEC-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
7. PN-IEC 61024-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
8. PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepięć.

STW 8 - NAPRAWA I KONSERWACJA DACHÓW
1. WSTĘP
Nazwa zamówienia
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
dekarskich
2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wymiany obróbki czapki kominowej oraz podwyższenia wylotu z kanału dymowego .
W zakres przewidywanych robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną wchodzą następujące roboty:
Rozebranie obróbek blacharskich na kominie

wymiany obróbki czapki kominowej oraz podwyższenia wylotu z kanału dymowego
3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją rysunkową, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dokumentacja rysunkowa, specyfikacja techniczna, oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego
stanowią podstawę realizacji robót. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją rysunkową i ST.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie prace towarzyszące konieczne do zrealizowania przedmiotu
umowy, w szczególności obejmujące opracowanie szczegółowego harmonogramu wykonania prac oraz dokumentacji
powykonawczej.
Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie wszystkich robót tymczasowych potrzebnych do wykonania robót
wymienionych w tym punkcie, w szczególności rusztowań, elementów zabezpieczających prowadzenie robót, zajęcie
pasa jezdni/chodnika, tymczasowej organizacji ruchu oraz zaplecza wykonawcy.
4. MATERIAŁY
Wymagania ogólne
Do wykonywania robót wyszczególnionych w pkt 1.2 dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów
spełniających normy PN oraz wymagania wskazane w pkt 2.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji technicznej wyrobu budowlanego wymaganej przez
ustawy i rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Wymagania dla rozwiązań i materiałów
Blacha
Obróbki blacharskie powinny być wykonane z blachy płaskiej stalowo ocynkowanej płaskiej gr.0,50,-0,55mm.
5. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
6. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Wszelkie koszty związane z transportem sprzętu i materiałów na teren prac remontowych leżą po stronie
Wykonawcy.
7. WYKONANIE ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona rusztowanie do miejsca wymiany obróbki blacharskiej i
zabezpieczy istniejącą blachę na dachu wokół przed uszkodzeniem
Obróbki blacharskie:
Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy podanej w pkt.2.2.1
Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie powodowały
podciągania kapilarnego wody.
Roboty należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producentów przyjętych rozwiązań materiałowych.
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych zgodnie z ST, właściwymi normami, krajowymi
ocenami technicznymi oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
9. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Zasady obliczenia ilości robót w obmiarze są zgodne z zasadami przyjętymi w przedmiarze.
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami
obmiaru i w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru - co najmniej na 3 dni przed tym

terminem.
Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia należy wykonywać
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości należy uzupełnić
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone
w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Jednostki przedmiarowe i obmiarowe
Obróbki blacharskie - m2.
ODBIÓR ROBÓT
Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiorowi częściowemu - zakończone elementy robót,
odbiorowi końcowemu
odbiorowi po upływie okresu rękojmi
odbiorowi pogwarancyjnemu.
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. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary i
uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru w czasie odbioru, że występują odchylenia od przyjętych
wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z
wynagrodzenia.
Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Odbioru końcowy robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową.
W toku odbioru końcowy robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robotach
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Odbiór po upływie rękojmi
Odbiór po upływie rękojmi odbywa się pod koniec okresu rękojmi. Należy przygotować następujące dokumenty:
• umowy o wykonaniu robót budowlanych,
• protokołu odbioru końcowego,
• dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego, jeżeli były zgłoszone,
• dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w trakcie okresu rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,
• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.
Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowymi zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych
w punkcie “Odbiór końcowy robót” i uwag użytkownika zebranych od daty końcowego odbioru ostatecznego.

ROZLICZENIE, W TYM ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta przez
Zamawiającego w umowie na wykonanie pracy.
Wynagrodzenie ryczałtowe musi uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w
dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmuje:
• koszt roboczogodziny wraz z narzutami,
• koszt zastosowanych materiałów wraz z kosztami zakupu,
• koszt magazynowania i transportu na teren budowy,
• koszt pracy sprzętu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków jakie
mogą wystąpić w czasie realizacji robót,
obowiązujące podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wyłączeniem podatku od towarów i usług (VAT).
Wszystkie prace towarzyszące nie są przedmiotem odrębnej wyceny i rozliczeń. Przyjmuje się, że koszty wykonania
tych prac są uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym.
Wszystkie roboty tymczasowe muszą być skalkulowane w cenie oferty.
Wszystkie koszty dotyczące rusztowań tj. montażu i demontażu oraz pracy rusztowań wykonawca kalkuluje w
ofercie. Zamawiający zatem nie będzie uwzględniał dodatkowych kosztów za niewłaściwą organizację pracy i
nieefektywny czas przestoju rusztowań w budynku.
Zdemontowane materiały i gruz wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawy i rozporządzenia
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1202 z późniejszymi zmianami).
Ustawa prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1579 z późniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1570).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Tekst jednolity: Dz. U. 2013. 1129).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Tekst
jednolity: Dz.U. 2018 poz. 963).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
11. Normy
PN-EN 1304:2013-10 - Dachówki i kształtki dachowe ceramiczne -- Definicje i specyfikacja wyrobów
PN-EN 1991-1-4:2008 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -Oddziaływania wiatru

STW-9 HUMUSOWANIE i TRAWNIKI DYWANOWE CPV : 77.31.00.00-6
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem trawników dywanowych na ternie CET w Sochaczewie
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
- humusowaniem terenów płaskich i skarp,
- zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.
1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy
rozwój, zawierająca co najmniej 2% części organicznych.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami
i z definicjami podanymi Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST).
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Ogólnej
Specyfikacji Technicznej (OST).
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:
- ziemia przeznaczona do zakładania trawników.
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być
wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.
W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia
urodzajna odpowiada następującym kryteriom:
a) optymalny skład granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,
zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,
kwasowość pH ≥ 5,5.
2.3. Ziemia kompostowa – torf
Torf użyty powinien odpowiadać wymogom normy PN-G-98011.
2.4. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu,
fosforu, potasu – N.P.) Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.
2.5. Nasiona traw
Na tereny zielone stosować mieszanki nasion traw przeznaczonych na tereny sportowe (intensywne
użytkowanie).
Nasiona o silnej sile kiełkowania.
W przypadku braku określenia w dokumentacji projektowej, należy przyjąć mieszankę traw wg tab. 1.
Tabela 1
Mieszanka traw
L.p. Gatunek trawy Ilość w % wagowych
1
rajgras
35
2
kostrzewa czerwona 40
3
wiechlina łąkowa 15
4
tymotka łąkowa
10
Dopuszcza się stosowanie innej mieszanki traw w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST).
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
- bron do uprawy gleby,
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników.
− równiarek,
− ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych,
− ubijaków o ręcznym prowadzeniu,
− wibratorów samobieżnych,
− płyt ubijających,
− ew. sprzętu do podwieszania i podciągania,
− cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych).
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST).
4.2. Transport materiałów
Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy
jakości transportowanych materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST).
5.2. Rozłożenie humusu na całą powierzchnię przeznaczoną pod zagospodarowanie w formie trawników
oraz na skarpach.
Ziemię należy rozłożyć równomierną warstwą na całej powierzchni. Minimalna grubość humusu – 10 cm.
Rozłożony humus zbronować.
Całość zagęścić poprzez wałowanie.
5.3. Trawniki
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
- teren powinien być wyrównany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz
starannie wyrównana. Zasilanie nawozem w ilości 1 kg na 20 m2.
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem – kolczatką lub
zagrabić,
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania – najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy października,
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są ilości 4 kg na 100 m2,
- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2,
- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i
stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie
kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego.
- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w ST,
- po wysiewie, całość terenu podlać wodą min. 10 l/m2.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST).
6.2. Badania i pomiary przed rozpoczęciem robót
• Przygotowanie podłoża pod założenie trawników
Podłoże winno być równe.

Grubość warstwy humusu jednakowa na całej powierzchni.
Tolerancja:
- grubość warstwy nie może być mniejsza niż 5 cm,
- równość ± 3 cm na długości 2 m.
6.3. Badania i pomiary w czasie robót
• Badanie wykonania wałowania
Należy sprawdzać kompleksowość wykonania oraz zgodność parametru sprzętu z wymaganiami ST.
• Badanie wysiewu traw
Należy sprawdzić:
- zgodność ilości wysiewanych nasion z wymaganiami ST,
- równomierność wysiewu poprzez porównanie optyczne rozłożenia nasion,
- stopień przykrycia nasion. Co najmniej 90% nasion musi zostać przykryte ziemią.
6.4. Badanie i pomiary końcowe
Po wykonaniu robót należy dokonać:
• Sprawdzenia kompleksowości wykonania wałowania,
• Sprawdzenia cech geometrycznych nawierzchni.
Rzędne powierzchni sprawdzone przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych nie może dawać
różnic w stosunku do rzędnych projektowych większych niż ± 5 cm. Nierówności mierzone łatą 3-metrową
nie mogą przekraczać ± 5 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST).
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest: − 1 m2
(metr kwadratowy) powierzchni humusowanej, obsianej trawą oraz pielęgnowanej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST).
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe, określone płatności ryczałtowe określone w umowie.
wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze
2. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań
3. PN-P-85012:1992 Wyroby powroźnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
4. PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych
5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

STW- 10 MONTAŻ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania
dotyczące robót przygotowawczych dla wykonania montażu obiektów małej architektury na terenie CET w
Sochaczewie

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) 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 montaż
obiektów małej architektury – ławek drewnianych, donic kwiatowych, koszy na śmieci
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” .
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na
terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania
ogólne” punkt 1.5.
1.6. Roboty towarzyszące i tymczasowe
- wykonanie kotwień obiektu małej architektury w fundamencie
- warsztatowe wykonanie konstrukcji ławki
- impregnację środkami owadobójczymi i grzybobójczymi konstrukcji ławki
- malowanie konstrukcji ławki lakierobejcą
- montaż tulei mocujących z maskownicami na śrubach
- uporządkowanie placu budowy.
Wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe uwzględnić w cenie jednostkowej robót podstawowych.
1.7. Informacje o terenie budowy podano w STO
2.MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.
Ławka drewniana, stanowi wyrób indywidualny i wykonana powinna być z tarcicy drewnianej
klasy min. C27 – wg rysunku nr 3. Ławki należy impregnować przed korozją biologiczną środkami
owadobójczymi i grzybobójczymi oraz pomalować lakierobejcą. Zaleca się stosowanie tarcicy z drewna
iglastego. Każdą z ławek kotwić do podłoża 6 kotwami M16 ocynkowanymi, poprzez wklejanie chemiczne
kotew do 2 ław betonowych o przekroju 20x20cm długości 2,2,m usytuowanych podłużnie do krawędzi
ławki.
3.SPRZĘT
Montaż elementów ręcznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0
"Wymagania ogólne" punkt 3.
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1.Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4 Materiały mogą być
przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Środki
transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Transport obrzeży betonowych powinien odbywać się w liczbie
sztuk nieprzekraczających obciążenia zastosowanego środka transportu.
Przewożone elementy należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i uszkodzeniem poprzez stosowanie folii
ochronnych.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt5.
Ławkę należy wykonać w warunkach warsztatowych i dostarczyć na miejsce montażu w foliach
zabezpieczających. Dla potrzeb montażu wykonać w spodniej ramie otwory montażowe, poprzez które

należy kotwić ławkę do fundamentu za pomocą 6 kotew chemicznych M16 l=350.
Po przykręceniu ławki, nakrętki kotew należy zespawać, w celu zapobieżenia kradzieży.
Następnie zamontować maskownice drewniane w ramie zasłaniające miejsce kotwienia.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości
(atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów.
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć
zaświadczenie o jakości (atesty).
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do wykonania
fundamentów betonowych „na mokro". Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może zwolnić go z potrzeby wykonania
badań materiałów dla tych robót.
6.3.Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiarów.
7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”
7. Jednostką obmiarową wykonanego ogrodzenia jest szt.
8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robot podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy i Rozporządzenia
PN-EN 388:1999 (2004) Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.
PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach
drewnianych.
PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Postanowienia ogólne.
PN-EN 385 Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania eksploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne
PN-EN 386 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla
drewna okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.
9.2. Inne dokumenty
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami
• Instrukcja ITB nr 355/88 Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną, środkami
chemicznymi. Wymagania i badania.

