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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZĘŚĆ OPISOWA
1. Położenie inwestycji
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działce nr geod. 3112, w Sokółce,
Os. Zielone 5.
2. Inwestor
Przedszkole Nr 2 w Sokółce
Os. Zielone 5, 16-100 Sokółka
3. Autor
mgr inż. arch. Marcin Marczak
Bł-PdOKK/126/2009
4. Podstawa opracowania
- Decyzja KP PSP w Sokólce nr PZ.5580.7.2014.KC z dn. 25.06.2014r.,
- kopia mapy zasadniczej działki w skali 1:500,
- uzgodnienia z inwestorem,
5. Stan istniejący
Teren podlegający opracowaniu zabudowany jest dwukondygnacyjnym budynkiem
przedszkola, najbliższe zabudowania znajdują się w odległości ok 40m. Występuje
zieleń ozdobna i urządzony plac zabaw dla dzieci. Teren uzbrojony w media
warunkujące funkcjonowanie budynku takie jak: woda, kanalizacja, prąd i energia
cieplna.
6. Stan projektowany
Na przedmiotowym terenie projektuje się dobudowę wyjścia ewakuacyjnego z
budynku przedszkola wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych
poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz przebudowę pomieszczeń
wewnątrz budynku z wydzieleniem (obudowaniem) klatki schodowej ewakuacyjnej
i wyposażenie jej w urządzenie zapobiegające zadymieniu lub usuwaniu dymu.
Obsługa w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
1. Zaopatrzenie w wodę – istniejące przyłącze.
2. Zaopatrzenie w energię elektryczną – istniejące przyłącze.
3. Zaopatrzenie w energię cieplną – istniejące przyłącze c.o. do ciepłowni
miejskiej.
4. Odprowadzenie ścieków – istniejące przyłącze do kanalizacji miejskiej.
5. Gromadzenie odpadów – do pojemników do czasowego gromadzenia
odpadów i wywożone na wysypisko śmieci.
6. Dostęp do drogi – istniejący zjazd.
7. Odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych – powierzchniowo na
nieutwardzony teren własnej działki systemem rynien i rur spustowych.
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNU:
Długość
Szerokość
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia użytkowa
Kubatura
Ilość kondygnacji nadziemnych

– 23,78 m
– 16,97 m
– 392,42 m2
– 793,70 m2
– 3361,52 m3
–2
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7. Wymogi ochronne
Działka położona poza obszarami chronionymi.
8. Ochrona zabytków
Działka położona poza obszarem objętym ochroną konserwatorską.
9. Obszar oddziaływania obiektu
Podst. Art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 ze zmianami).
Obszar oddziaływania budynku przedszkola ogranicza się do własnego terenu, nie
wychodzi poza jej granice. Planowana inwestycja nie wprowadza ograniczeń w
sposobie zagospodarowania działek sąsiednich.
10. Wpływ eksploatacji górniczej
Działka położona poza obszarem terenu górniczego .
Projektowana budowa nie stwarza realnego zagrożenia dla środowiska oraz
higieny i zdrowia użytkowników.
Projekt
zgodny z ustaleniami wynikającymi z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Sokółki.
SPORZĄDZIŁ:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY
CZĘŚĆ OPISOWA
Uwaga: Prace budowlane zostały przedstawione w części opisowej i
graficznej tworzących całość prac niezbędnych do wykonania.
Program prac przewidzianych do wykonania obejmuje również wykonanie
nowej instalacji elektrycznej w części szatni na parterze, w holu na piętrze
oraz klatki schodowej polegające na wymianie istniejących opraw
oświetleniowych oraz zapewnieniu na drogach ewakuacyjnych awaryjnego
oświetlenia ewakuacyjnego. Wykonanie instalacji wodociągowej polegającej
na wykonaniu hydrantu p.poż. w holu na piętrze budynku.
Należy zapoznać się z projektem elektrycznym i sanitarnym w celu
wykonania wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych przed pracami
wykończeniowymi pomieszczeń.
Zakres prac przyjętych do realizacji w celu dostosowania budynku do zaleceń
decyzji KP PSP Sokółka z dnia 25.06.2014r. obejmuje prace rozbiórkowe,
murarskie i montażowe.
Głównym celem założeń projektowych jest wydzielenie klatki schodowej w taki
sposób aby spełniała kryteria drogi ewakuacyjnej. W tym celu projektuje się
rozbiórkę pięciu pierwszych stopni biegu wraz ze spocznikiem (tworzących bieg w
kształcie litery L) i odtworzenie stopni z zachowaniem ich istniejącej wysokości
15cm i szerokości 30cm tworząc jeden bieg. Stopnie należy wykonać jako
żelbetowe z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojone stalą Ø12 co 10-12cm A - IIIN
RB500W i strzemiona Ø6 co 20cm AI St3X-b (zbrojenie połączyć z istniejącym).
Następnie projektuje się wydzielenie klatki schodowej od pozostałych
pomieszczeń poprzez ustawienie na parterze i piętrze aluminiowych witryn
szklanych w klasie EI30 i REI60 (zgodnie z oznaczeniem na rysunkach). Na
parterze projektuje się przeniesienie istniejącej zmywalni (zgodnie z projektem
sanitarnym) i wybicie otworu drzwiowego w miejscu okna tak aby umożliwić
bezpieczną i bezpośrednią ewakuację z klatki na zewnątrz budynku. Projektuje się
również zamurowanie istniejących otworów (okienko podawcze i drzwi) będących
w obrębie klatki schodowej oraz na parterze wymiany istniejących drzwi do
zaplecza kuchennego na drzwi w klasie odporności ogniowej EI30.
Projektuje się przeniesienie istniejącego hydrantu 25 z wężem półsztywnym o
długości węża 30 m poza wydzielaną klatkę na projektowaną ścianę murowaną.
Aby zabezpieczyć klatkę schodową przed zadymieniem projektuje się wymianę
istniejącego „zwykłego” okna na okno oddymiające w systemie mcr OSO uchylne
górą na zewnątrz w układzie pionowym 200x175cm. Na piętrze budynku
projektuje się dodatkowy hydrant 25 z wężem półsztywnym o długości węża 30 m
(wg projektu sanitarnego).
Dostosowanie klatki schodowej wymaga również instalacji awaryjnego oświetlenia
ewakuacyjnego (wg projektu elektrycznego).
Program prac projektowanych do realizacji obejmuje również swym zakresem
odnowienie istniejących pomieszczeń, w których będą prowadzone jakiekolwiek
prace montażowe i rozbiórkowe.
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1. Wytyczne ogólne

Murowanie ścian i zamurowania otworów
Gazobeton gr. 12 i 24cm na zaprawie klejowej.
Tynki projektowanych ścian i zamurowań
Gipsowe szpachlowane x2, przetarte szpachlówką gipsową i gruntowane
preparatami gruntującymi pod powłoki malarskie.
Malowanie
Sufity: farby lateksowe, kolor biały. Użyte farby powinny spełniać kryteria
norm: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517.
Należy zastosować farby klasy II o wysokiej odporności mechanicznej na
ścieranie podczas szorowania na mokro w minimum 200 cyklach bez
ubytku grubości powłoki. Powłoka malarska powinna być łatwo zmywalna i
odporna na odplamienia oraz środki czystości przeznaczone do
czyszczenia tego typu powierzchnia.
Ściany: farby lateksowe, kolory jasne, pastelowe (kolor należy uzgodnić z
inwestorem po konsultacji z projektantem). Użyte farby powinny spełniać
kryteria norm: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517.
Należy zastosować farby klasy I o wysokiej odporności mechanicznej na
ścieranie podczas szorowania na mokro w minimum 200 cyklach bez
ubytku grubości powłoki. Powłoka malarska powinna być łatwo zmywalna i
odporna na odplamienia oraz środki czystości przeznaczone do
czyszczenia tego typu powierzchni.
Posadzki
Terakota: zastosowane materiały powinny mieć wymiary nie mniejsze niż
30x30 i klasę ścieralności IV. Ponadto powinny być odporne na plamienia w
klasie 4 i być odporne na środki chemiczne używane do czyszczenia w
klasie min. GB. Minimum 95% płytek nie powinno mieć widocznych wad
powodujących pogorszenie wyglądu ułożonych powierzchni.
Cokoliki przyścienne w pomieszczeniach wykończonych terakotą ułożyć z
tych samych płytek co podłoga na wys. 10cm.
Montaż terakoty za pomocą kleju przeznaczonego do tego typu
nawierzchni.
Uwaga: W trakcie prac przygotowawczych tj. po usunięciu istniejącego
wykończenia podłogi i stwierdzeniu ubytków w warstwie wyrównawczej pod
posadzkę należy ubytki te zlikwidować (np. masa samopoziomująca lub klej
do terakoty, itp.).
Wykładzina PCV: zastosowane materiały powinny mieć podwyższoną klasę
odporności mechanicznej na uszkodzenia. Połączenia wykładzin różnych
kolorów powinny być jednorodne i bez widocznych ubytków spoiwa.
Wykładzinę należy wywinąć na ścianę na wys. 10cm. W w/w
pomieszczeniach wykładzina w dwóch kolorach, tj. pas 40cm przy ścianie w
jednym kolorze, środek w innym kolorze. Kolorystykę wykładzin należy
ustalić z inwestorem po konsultacji z projektantem.
Montaż wykładziny za pomocą kleju przeznaczonego do tego typu
nawierzchni i zgodnie z technologią.
Uwaga: W trakcie prac przygotowawczych tj. po usunięciu istniejącego
wykończenia podłogi, oczyszczeniu powierzchni i stwierdzeniu ubytków w
warstwie wyrównawczej pod posadzkę należy ubytki te zlikwidować
poprzez
zastosowanie
odpowiedniego
materiału
(np.
masy
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Stolarka drzwiowa
Drzwi wewnętrzne przeznaczone do wymiany drewniane pełne w 100%
wykonane z drewna sosnowego, kolor jasny, wykończone fabrycznie z
ościeżnicami drewnianymi nakładkowymi, regulowanymi w zależności od
grubości ściany. Drzwi jednoskrzydłowe gładkie, bezprzylgowe (zawiasy
niewidoczne) o izolacyjności akustycznej min. 32dB. Kierunek otwierania
zgodny z rysunkami technicznymi. Wymiary drzwi zgodnie z wykazem
stolarki. Zamek tradycyjny na klucz.
Witryny szklane wydzielające klatkę schodową z profili aluminiowych
lakierowanych proszkowo na kolor biały w całości przeszklone szkłem
bezpiecznym klasy min. P2 odpornym na uderzenia i w klasie p.poż. EI 30 i
REI 60 zgodnie z oznaczeniem w części graficznej. Drzwi jednoskrzydłowe
z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo na kolor biały, szerokość
otworu w świetle przejścia 120cm. Drzwi należy wyposażyć w
samozamykacze. Zamek tradycyjny na klucz.
Stolarka okienna – okno oddymiające
Okno oddymiające w systemie mcr OSO uchylne górą na zewnątrz w
układzie pionowym 200x175cm. Ramy okienne wykończone fabrycznie na
kolor bialy (zgodny z istniejąca stolarką).
Wentylacja
Istniejące kanały wentylacyjne w pomieszczeniach podlegających
opracowaniu należy udrożnić i wymienić kratki wentylacyjne.
2. Wytyczne szczegółowe

Szatnia na parterze
•

Podłoga:
-

•

Ściany:

-

usunięcie istniejącej powłoki malarskiej w 30% (uszkodzone
miejsca),
oczyszczenie, gruntowanie podłoża,
szpachlowanie (wyrównanie powierzchni) i malowanie,
tynkowanie murowanej ściany,
montaż witryny p.poż.,
wymiana istniejących drzwi do sal lekcyjnych,
szpachlowanie i malowanie.

-

demontaż opraw oświetleniowych,
wykonanie nowego okablowania projektowanych opraw,

-

•

usunięcie istniejącego wykończenia (płytki PCV),
oczyszczenie i usunięcie ubytków z warstwy wyrównawczej
pod posadzką (w przypadku stwierdzenia znacznego
zniszczenia podbudowy należy ją całkowicie usunąć i
wykonać nową),
gruntowanie podłoża i wykonanie nowej warstwy podkładowej
pod wykładzinę PCV za pomocą masy samopoziomującej,
ułożenie wykładziny PCV z wywinięciem cokolików na ścianę.

Sufit:
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usunięcie istniejącej powłoki malarskiej w 30% (uszkodzone
miejsca), czyszczenie i gruntowanie podłoża,
szpachlowanie i malowanie,
montaż nowych opraw oświetleniowych.

Klatka schodowa
•

•

Podłoga:
-

oczyszczenie stopni i gruntowanie podłoża,
ułożenie terakoty wraz z cokolikami na ścianę.

-

usunięcie istniejącej powłoki malarskiej w 30% (uszkodzone
miejsca),
oczyszczenie, gruntowanie podłoża,
szpachlowanie (wyrównanie powierzchni) i malowanie,
montaż okna oddymiającego,
tynkowanie murowanej ściany, szpachlowanie i malowanie.

Ściany:

•

Sufit:
-

demontaż opraw oświetleniowych,
usunięcie istniejącej powłoki malarskiej w 30%, czyszczenie i
gruntowanie podłoża,
wykonanie nowego okablowania projektowanych opraw,
szpachlowanie i malowanie.

Hall na piętrze
•

Podłoga:
-

•

Ściany:
-

•

usunięcie istniejącego wykończenia (płytki PCV),
oczyszczenie i usunięcie ubytków z warstwy wyrównawczej
pod posadzką,
gruntowanie podłoża i wykonanie nowej warstwy podkładowej
pod wykładzinę PCV za pomocą masy samopoziomującej,
ułożenie wykładziny PCV z wywinięciem cokolików na ścianę.
usunięcie istniejącej powłoki malarskiej w 30% (uszkodzone
miejsca),
oczyszczenie, gruntowanie podłoża,
szpachlowanie (wyrównanie powierzchni) i malowanie,
tynkowanie murowanej ściany,
montaż witryny p.poż.,
wymiana istniejących drzwi do sal lekcyjnych,
szpachlowanie i malowanie.

Sufit:
-

demontaż opraw oświetleniowych,
usunięcie istniejącej powłoki malarskiej w 30%, czyszczenie i
gruntowanie podłoża,
wykonanie nowego okablowania projektowanych opraw,
szpachlowanie i malowanie,
montaż nowych opraw oświetleniowych.
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Droga ewakuacyjna z klatki schodowej
•

Podłoga:
-

•

Ściany:
-

•

usunięcie istniejącego wykończenia (PCV i terakota),
oczyszczenie i usunięcie ubytków z warstwy wyrównawczej
pod posadzką,
gruntowanie podłoża i wykonanie nowej warstwy podkładowej
pod wykładzinę PCV za pomocą masy samopoziomującej,
ułożenie wykładziny PCV z wywinięciem cokolików na ścianę.
usunięcie istniejącej powłoki malarskiej w 30% (uszkodzone
miejsca),
usunięcie lamperii z glazury (pomieszczenie zmywalni),
oczyszczenie, gruntowanie podłoża,
szpachlowanie (wyrównanie powierzchni) i malowanie,
zabudowa rur instalacyjnych z płyty GK 12,5mm x2,
wzmocnienie narożników, szpachlowanie i malowanie.

Sufit:
-

demontaż opraw oświetleniowych,
usunięcie istniejącej powłoki malarskiej w 30%, czyszczenie i
gruntowanie podłoża,
wykonanie nowego okablowania projektowanych opraw,
szpachlowanie i malowanie
montaż nowych opraw oświetleniowych.

3. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Obiekt przedszkola posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną
przeznaczona na pomieszczenia pomocnicze kuchni i pomieszczenia techniczne,
które są funkcjonalnie powiązane z przestrzenia kuchni..
Ze względu na wysokość obiektu (wysokość budynku, służącą do
przyporządkowania temu budynkowi odpowiednich wymagań rozporządzenia,
mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub
jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do
górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji
cieplnej i warstwy ją osłaniającej bez uwzględniania wyniesionych ponad tę
płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do
najwyżej położonego punktu stropodachu, lub konstrukcji przekrycia budynku
znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi) obiekt o wysokości o wysokości poniżej 12 m należy zaliczyć do obiektów
niskich.
Długość
– 23,78 m
Szerokość
– 16,97 m
Powierzchnia zabudowy
– 392,42 m2
Powierzchnia użytkowa
– 793,70 m2
Kubatura
– 3361,52 m3
Ilość kondygnacji nadziemnych – 2
Mając na uwadze przewidywane przeznaczenie obiektu na podstawie § 209 ust.2
punkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 – tekst jednolity) został zaliczony do
kategorii zagrożenia ludzi ZL II ze względu na ograniczoną zdolność
samodzielnego poruszania się dzieci w wieku przedszkolnym.
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Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego w podręcznych magazynkach
konserwatora oraz magazynach przy kuchni nie przekroczy 500 MJ/m2.
W obiekcie nie będą przechowywane i magazynowane substancje palne oraz
substancje mogące tworzyć mieszaniny wybuchowe.
W obiekcie nie wystąpią pomieszczenia oraz przestrzenie zagrożone wybuchem.
Odległość od obiektów sąsiednich w odniesieniu do wymagań
wynikających z
§ 271 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
prawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 – tekst jednolity) została zachowana.
3.1.

Wymagania budowlano-techniczne

Obiekt o wysokości poniżej 12 m, o dwóch kondygnacjach nadziemnych
przeznaczony na przedszkole, zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, na
podstawie § 212 ust.3 warunków technicznych powinien spełniać wymagania
klasy C odporności pożarowej a elementy obiektu na podstawie § 216 powinny
spełnić następujące wymagania w zakresie odporności ogniowej:
Klasa
odporności
pożarowej
budynku

1
„C"

5)ł)

Klasa odporności ogniowej elementów budynku

główna
konstrukcja
nośna2
R 60

konstrukcja dachu

3
R15

1

strop '

4
RE I 60

ściana
zewnętrz1
na '^
5
El 30
(o-i)

ściana
wewnę 1)
trzna '

przekrycie
3>
dachu '

6
4)
E I 15

7
RE 15

Rnośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad
ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,
Eszczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,
Iizolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,
2
*) Z zastrzeżeniem § 219 ust.1 „Przekrycie dachu o powierzchni większej niż 1000m ,
powinno być nie rozprzestrzeniające ognia a palna izolacja cieplna przekrycia powinna być
oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie niższej niż RE 15.
1)

Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria
nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odporności pożarowej budynku.

2)

Klasa
odporności
ogniowej
z połączeniem ze stropem.

3)

Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z
zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej
powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się
strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.

4)

Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30.
Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami
i dylatacjami.

5)

dotyczy

pasa

międzykondygnacyjnego

wraz

złączy

Wszystkie elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia.
3.2.

Warunki ewakuacji

Warunki ewakuacji z obiektu zostaną spełnione przy zachowaniu następujących
warunków:
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•
poziome drogi ewakuacyjne maja szerokość powyżej 1,40 m; przy tak
zaprojektowanym układzie korytarzowym na korytarzach nie mogą znajdować się
żadne elementy ograniczające szerokość drogi ewakuacyjnej oraz ograniczające
warunki ewakuacji,
•
wyjścia ewakuacyjne z parteru stanowią drzwi ewakuacyjne dwu skrzydłowe o
szerokości w świetle minimum 1,2 m natomiast szerokość nie blokowanego
skrzydła drzwi powinna wynosić nie mniej niż 0,9 m w świetle ościeżnicy,
•
mając na uwadze spełnienie wymagań wynikających z § 245 warunków
technicznych zapewniono wydzielenie klatki schodowej ścianami w klasie REI 60, i
zamknięcia otworów na każdej kondygnacji drzwiami w klasie odporności ogniowej
EI 30 i wyposażoną w klapę lub okna do usuwania dymów i gazów pożarowych o
powierzchni czynnej 5 %;,
•
szerokość drzwi ewakuacyjnych z sal oddziałów przedszkolnych wynosi 0,9 m;
zgodnie z założeniami do projektu wskazanymi przez inwestora w salach
przedszkolnych nie będzie przebywało powyżej 30 dzieci, nie zachodzi wiec
konieczność zapewnienia z sal drugiego wyjścia ewakuacyjnego,
•
obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych została wykonana w klasie EI 30
odporności ogniowej,
•
długość przejść ewakuacyjnych w salach przedszkolnych mierzona od
najdalszego miejsca do wyjścia z pomieszczenia nie przekracza dopuszczalnych
40 m przy wskazanym ustawieniu łóżek,
•
długość dojść ewakuacyjnych od wyjścia z pomieszczeń na drogę
ewakuacyjną do wydzielonej klatki schodowej nie przekracza dopuszczalnych 10
m przy jednym dojściu,
•
mając na uwadze charakter obiektu powinien on być wyposażony w
samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i
ewakuacyjne); oświetlenie ewakuacyjne powinno być zamontowane na poziomych
i pionowych drogach ewakuacyjnych. Oświetlenie ewakuacyjne powinno
zapewniać oświetlenia na zewnątrz dróg ewakuacyjnych; projekt oświetlenia
awaryjnego zostanie opracowany zgodnie z wymaganiami branżowymi w tym
zakresie oraz wymaganiami zawartymi w Polskiej Normie PN EN 1838
Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne, w zakresie czasu świecenia,
natężenia oświetlenia na drogach ewakuacyjnych oraz wymagań w zakresie
oświetlenia na zewnątrz wyjść ewakuacyjnych.
•
w obiekcie we wszystkich pomieszczeniach nie będą stosowane do wystroju
wnętrz materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo
toksyczne lub intensywnie dymiące.

Na drogach ewakuacyjnych:
okładziny sufitów i sufity podwieszone będą wykonane z materiałów
niepalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia,
•
okładziny ścienne powinny być co najmniej trudno zapalne,
•
wykładziny podłogowe powinny posiadać cechy materiału niepalnego lub
trudno zapalnego.
•

3.3.

Wyposażenie w instalacje

Obiekt zostanie wyposażony w następujące instalacje:
•
•
•

instalacje elektryczną z głównym wyłącznikiem prądu przy głównym wejściu
do budynku – wg odrębnego opracowania,
oświetlenia awaryjnego – wg odrębnego opracowania,
wentylacje mechaniczną,
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instalację odgromową dobraną zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PNIEC 61024-1-1 marzec 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych
Zasady ogólne Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych;
instalacja odgromowa powinna być zaprojektowana i wykonana zgodnie
wiedzą techniczną oraz PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektów
budowlanych - szczegółowe wymagania wg odrębnego opracowania,
grzewczą zasilaną z kotłowni miejskiej.

Uwaga:
Przepusty
instalacyjne
w
elementach
oddzielenia
przeciwpożarowego oraz ścianach i stropach dla których jest wymagana
klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mieć klasę
odporności ogniowej (EI) tych elementów.
3.4.

Wyposażenie dodatkowe

Na podstawie przyjętego wstępnego scenariusza rozwoju zdarzeń pożarowych
w obiekcie przewidziano wyposażenie obiektu przedszkola w następujące
instalacje:
•
wewnętrzną instalacje wodociągową z hydrantem 25 z wężem półsztywnym
o długości 30 m na każdej kondygnacji; przewody zasilające powinny być
wykonane z materiałów niepalnych lub obudowane ze wszystkich stron osłonami
w klasie EI 60; średnice nominalne przewodów instalacji powinny wynosić DN 25
dla hydrantów 25; w przedmiotowym budynku zasięg hydrantów obejmuje całą
powierzchnię wewnętrzna chronionego budynku; szczegółowe wymagania wg
odrębnego opracowania,
•
urządzenia oddymiające zamontowane na wydzielonej pożarowo klatce
schodowej o wymaganej powierzchni czynnej oddymiania; dopływ powietrza
uzupełniającego zapewnią drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej otwarte w trakcie
prowadzonej ewakuacji; klapa oddymiająca/okna będą uruchamiana przez czujkę
dymu umieszczoną w najwyższym punkcie klatki schodowej oraz przez przyciski
na każdej kondygnacji; szczegółowa technologia działania wg odrębnego
opracowania,
•
obiekt powinien być wyposażony w gaśnice przenośne spełniające wymagania
Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich. Mając na uwadze
przeznaczenie obiektu powinien on być wyposażony w gaśnice proszkowe do
gaszenia pożarów grup ABC w ilości jedna jednostka masy środka gaśniczego 2
kg zawartego w gaśnicy na każde 100 m2 powierzchni obiektu.
•
Pomieszczenia kuchenne należy wyposażyć w gaśnicę do gaszenia pożarów
tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych – grupa F w ilości jedna jednostka
masy środka gaśniczego 2 kg zawartego w gaśnicy na każde 100 m2 powierzchni
kuchni.
Gaśnice w obiekcie powinny być rozmieszczone zgodnie z wymaganiami
określonymi w § 33 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów.
3.5.

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia działań
ratowniczo-gaśniczych

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w
wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124 poz.1030) wymagana ilość wody do
celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożarów wynosi 10 dm3/s.
Wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych zapewniono z hydrantu
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zewnętrznego zlokalizowanego w ulicy Osiedle Zielone w odległości do 75m od
projektowanego budynku - zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.
Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych powinna być potwierdzona
przeprowadzanymi badaniami w zakresie określenia wydajności i ciśnienia.
Budynek wymaga dojazdu pożarowego wg wymogów określonych w §12
ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg
pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
Dojazd na przedmiotowy teren będzie zapewniony jako istniejący bezpośrednio z
drogi publicznej od ulicy Osiedle Zielone.
Najbliższe zabudowania od budynku przedszkola znajdują się w odległości ok
40m.
Uwaga: Wszystkie zastosowane w obiekcie materiały i urządzenia powinny
posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty Instytutu Techniki
Budowlanej w Warszawie oraz Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpożarowej w Józefowie.
Uwagi końcowe:
1. Część rysunkowa i opis techniczny rozpatrywać łącznie – części stanowią
integralną całość.
2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest do zapoznania się z
całością dokumentacji. Ewentualne rozbieżności między częścią opisową a
rysunkową należy wyjaśnić z autorem dokumentacji.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót budowlanych wg
uznanych reguł sztuki budowlanej, oraz wg najnowszego stanu wiedzy technicznej
z zachowaniem przepisów Prawa Budowlanego, Polskich Norm, przepisów BHP,
oraz technicznych wytycznych producentów zastosowanych materiałów i
urządzeń.
4. Za prawidłowość wykonania robót odpowiada wykonawca.
5. Zastosowane elementy i urządzenia wyposażenia, jak też i materiały budowlane
powinny posiadać stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
6. Wszystkie stosowane materiały i urządzenia powinny być najwyższej jakości.
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Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń przedszkola do obowiązujących przepisów ppoż.
1
Podłoga.
1 KNR-W 4-01 Rozbiórka listew przyściennych drewnianych
m
d.1 0815-08
analogia
9.60*2+7.42*2*2+5.28*2
m
2 KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych + oczyszczenie podłoża.
d.1 0818-05
wycena indywidualna
9.60*7.42-1.35*1.24-1.59*1.35-1.30*2.80
7.42*5.28

m2

3 KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju
d.1 0812-05
1.55*(2.97+0.24)

m2

m2
m2

m2

4 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie po- m2
d.1 202 1134-01 ziome
102.95+4.60
m2
5 NNRNKB
(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
d.1 202 1130-02 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
107.55

m2

6 KNR-W 2-02 Posadzki z wykładzin PCV gr. 2 mm z wywinięciem na ścianę 10 cm
d.1 1123-02
102.95

m2

7 KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zad.1 1111-03
prawie klejowej układane metodą regularną
1.55*2.97

m2

8 KNR 2-02
d.1 1120-05

m2

m2

m2

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa- m
ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą
2.97*2+1.55*2-1.30
m

2
Schody
9 KNR-W 4-01 Zerwanie cokolika cementowego
d.2 0804-08
wycena indywidualna
1.06+1.80+1.48+2.62+4.50

Razem

59.440
RAZEM

59.440

63.772
39.178
RAZEM

102.950

4.976
RAZEM

4.976

107.550
RAZEM

107.550

107.550
RAZEM

107.550

102.950
RAZEM

102.950

4.604
RAZEM

4.604

7.740
RAZEM

7.740

11.460
RAZEM

11.460

30.000
RAZEM

30.000

2.238
RAZEM

2.238

2.238
RAZEM

2.238

2.238
RAZEM

2.238

1.661
RAZEM

1.661

1.224
RAZEM

1.224

17.560
RAZEM

17.560

m

m

10 KNR-W 4-01 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i
d.2 1306-01
świetlików stalowych
30

szt.

11 KNR-W 4-01 Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
d.2 0212-05
1.35*1.59*0.75+0.50*0.75*1.24*1.35

m3

12 KNR-W 4-01 Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
d.2 0106-04
1.35*1.59*0.75+0.50*0.75*1.24*1.35

m3

13
Utylizacja mat. z rozbiórki.
d.2 analiza indywidualna
poz.12

m3

szt.

m3

m3

m3

14 KNR-W 4-01 Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z za- m2
d.2 0803-02
tarciem na gładko
1.23*1.35
m2
15 KNR-W 4-01 Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego
d.2 0203-10
1.36*1.20*0.75

m3

16 KNR 2-02
d.2 1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża

m2

17.56

m2

17 KNR-W 2-02 Okładziny schodów z płytek gres antypoślizgowy na zaprawie klejowej
d.2 1120-02
1.30*(0.15+0.30)*21+2.62*1.48+1.32*1.06
-2-
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18 KNR 2-02
d.2 1120-04
19 KNR 2-02
d.2 1120-05

OBMIAR

Opis i wyliczenia

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa- m
ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża
18.19
m
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa- m
ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą
(0.25+0.30)*21+2.62+1.48*2+1.06
m

20
Balustrady schodowe prętowe ze stali nierdzewnej z dodatkowym pochwytem
d.2 analiza indywidualna
1.30+2.50+5.00
3
21 KNR-W 4-01
d.3 0346-03
pod schodami

j.m.

m

m3
m3
m3
m3

24 KNR-W 4-01 Rozebranie okładziny ściennej
d.3 0820-08
1.50*(1.55*2+2.97*2)

m2

25 KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5
d.3 1202-09
m2
(2.90-1.50)*(1.55*2+2.97*2)
2.90*(7.42*2+9.60*2+4.50*2)
7.42*(3.85+3.32)+9.54*3.47*2

m2

26 KNR K-04
d.3 0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie

m2

256.88

m2

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku
256.88

m2

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
256.88-119.04

m2

Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa

m2

1.50*(9.60*2+7.42*2+4.50*2+1.20*2)
1.50*(7.42*2+9.54*2)

m2
m2

28 KNR K-04
d.3 0201-02
29 KNR 0-17
d.3 0929-01

m2

30
Lamperia z tynku mozaikowego.
d.3 analiza indywidualna
119.04

33 KNR K-04
d.4 0305-04

m2
m2
m2

m2

m2

m2

18.190
RAZEM

18.190

8.800
RAZEM

8.800

2.600
RAZEM

2.600

0.835
1.079
0.454
0.230
RAZEM

2.598

5.196
RAZEM

5.196

13.560
RAZEM

13.560

12.656
124.816
119.409
RAZEM

256.881

256.880
RAZEM

256.880

256.880
RAZEM

256.880

137.840
RAZEM

137.840

68.160
50.880
RAZEM

119.040

119.040
RAZEM

119.040

75.836
39.178
RAZEM

115.014

75.840
39.180
RAZEM

115.020

m2
m2
m2

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie

m2

75.84
39.18

m2
m2

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
stropach na podłożu z tynku

m2

-3-
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18.190

m2

4
Sufit.
31 KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5
d.4 1202-09
m2
7.42*9.60+2.97*1.55
7.42*5.28
32 KNR K-04
d.4 0101-05

18.190
RAZEM

m3

23 KNR-W 4-01 Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach m2
d.3 0711-02
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
2.598*2
m2

27 KNR K-04
d.3 0305-01

Razem
17.562

m

Ściany.
Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 m2
ceg.
1.30*2.00
m2

22 KNR-W 4-01 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemend.3 0304-02
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
0.24*2.90*1.20
0.24*1.55*2.90
0.24*0.90*2.10
0.24*0.80*1.20

Poszcz.
RAZEM

kosztorys inwestorski.PRD
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Opis i wyliczenia
75.84
39.18

34 KNR K-04
d.4 0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
75.84
39.18

5
Stolarka drzwiowa.
35 KNR-W 4-01 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2
d.5 0353-05
3.04*2.10
36 KNR-W 4-01 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
d.5 0353-04
4+4

j.m.
m2
m2

m2
m2

m2

szt.

m

42 KNR-W 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1 x 1 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cemento- m
d.5 0341-07
wo-wapiennej
analogia
2.10*5
m
43 KNR-W 4-01 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
d.5 0331-03
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
0.38*1.00*2.10

m3

44
Drzwi do pomieszczeń dydaktycznych płytowe z ościeżnicą nakładkową "100"
d.5 analiza indywidualna
6

szt

45
Drzwi do pomieszczeń dydaktycznych płytowe z ościeżnicą nakładkową podd.5 analiza indy- wójne "200"
widualna
1

szt

46
Drzwi wejściowe główne aluminium
d.5 analiza indywidualna
1

szt

47
Ścianki REI60 i drzwi p.poż. EI30 aluminium wewnętrzne klatki schodowej.
d.5 analiza indywidualna
1.00*2.00
2.90*(2.24+2.90)
3.47*2.70+(3.32+3.47)/2*1.50

m2
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115.020

6.384
RAZEM

6.384

8.000
RAZEM

8.000

0.420
RAZEM

0.420

0.835
RAZEM

0.835

0.114
RAZEM

0.114

3.000
RAZEM

3.000

12.600
RAZEM

12.600

10.500
RAZEM

10.500

0.798
RAZEM

0.798

6.000
RAZEM

6.000

1.000
RAZEM

1.000

1.000
RAZEM

1.000

2.000
14.906
14.462
RAZEM

31.368

2.000
RAZEM

2.000

m

41 KNR-W 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cemen- m
d.5 0341-06
towo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych
analogia
2.10*6
m

m3

szt

szt

szt

-4-

75.840
39.180
RAZEM

szt.

39 KNR-W 4-01 Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z ce- m3
d.5 0314-02
gieł
1.50*0.38*0.20
m3

49 KNR-W 4-01 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2
d.6 0353-08
2.46*2.00+1.20*1.20

115.020

m2

38 KNR-W 4-01 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- m3
d.5 0304-02
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
0.24*2.90*1.20
m3

6
Stolarka okienna
48 KNR-W 4-01 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2
d.6 0353-04
2

Razem

m2

37 KNR-W 4-01 Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wa- m2
d.5 0306-03
piennej do ościeży lub powierzchni ścian
0.20*2.10
m2

40 KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsad.5 0314-04
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm
1.50*2

Poszcz.
75.840
39.180
RAZEM

m2
m2
m2
szt.
szt.
m2
m2

6.360

kosztorys inwestorski.PRD
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50
Okno oddymiające w systemie MCR OSO (okno uchylne górą na zewnątrz w
d.6 analiza indy- układzie pionowym 200*175)
widualna
1
7
Schody i podjazd dla niepełnosprawnych.
51 KNR-W 4-01 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2
d.7 0353-07
1+1

j.m.

szt

szt.

m3

54 KNR 2-01
Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1
d.7 0415-02
m krawędzi wykopu - kat.gr.III
analiza indywidualna
1.20*0.30*(8.00*2+1.30+2.10*2+3.10)

m3

55 KNR 2-02
d.7 0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m

m3

1.20*0.30*(8.00*2+1.30+2.10*2+3.10)

m3

Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu

m3

1.50*3.10*0.45+3.10*0.30*0.15*3+0.50*(0.45*8.00)*1.30

m3

m3

m3

57
Balustrada ze stali nierdzewnej na schodach zewnętrzych i podjeździe dla nie- m
d.7 analiza indy- pełnosprawnych
widualna
8.00*2+2.10*2-1.30+0.30*2
m

59 KNR 2-02
d.7 1120-05

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 13170 Użytkownik: Paweł Pietrołaj

1.000

2.000
RAZEM

2.000

0.205
RAZEM

0.205

8.856
RAZEM

8.856

8.856
RAZEM

8.856

8.856
RAZEM

8.856

4.851
RAZEM

4.851

19.500
RAZEM

19.500

7.905
10.400
RAZEM

18.305

1.750
RAZEM

1.750

m2
m2
m2

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa- m
ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą
3.10-1.35
m

-5-

1.000
RAZEM

szt.

53 KNR 2-01
Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szer.dna do 1 m - kat.gr.III
d.7 0414-02
analiza indywidualna
1.20*0.30*(8.00*2+1.30+2.10*2+3.10)

58 KNR-W 2-02 Okładziny schodów z płytek gres antypoślizgowy na zaprawie klejowej
d.7 1120-02
3.10*(1.50+0.15*3+0.30*2)
1.30*8.00

Razem
6.360

szt

52 KNR-W 4-01 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- m3
d.7 0304-04
towej cegłami
0.38*0.90*0.60
m3

56 KNR 2-02
d.7 0218-01

Poszcz.
RAZEM

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Nazwa inwestycji:

Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń przedszkola
do obowiązujących przepisów ppoż.

Adres inwestycji:

16-100 Sokółka, ul. Oś. Zielone 5

Inwestor:

Przedszkole nr 2, Os. Zielone 5, 16-100 Sokółka

Branża:

budowlana

Data opracowania:

Grudzień 2016 r.

SPIS TREŚCI
ST-B.01 WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45212172-2
ST-B.02 ELEMENTY MUROWE, ŚCIANY DZIAŁOWE CPV 45262522-6.
ST-B.03 PRZEWODY WENTYLACYJNE CPV 45262522-6
ST-B.04 TYNKI CPV 45324000-4
ST-B.05 PODŁOGI I POSADZKI CPV 45430000-0
ST-B.06 OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ CPV 45422100-8
ST-B.07 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442110-1
ST-B.08 RUSZTOWANIA CPV 45450000-6

ST-B.01 WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45212172-2
1.Wymagania ogólne
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna B.01 - Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:
Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń przedszkola do obowiązujących przepisów ppoż.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi
Specyfikacjami Technicznymi:
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych – normy państwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, STWiOR, warunkami umowy kontraktu/roboty budowlane i poleceniami Inżyniera.
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet STWiOR.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:
1) Projekt budowlany
2) Przedmiary robót
Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy będzie zawierać
następujące części:
1) projekt robót budowlanych modernizacji oraz projekt elektryczny i sanitarny
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
3) Przedmiary robót: budowlanych, elektrycznych i sanitarnych
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację:
1. Projekt organizacji i harmonogram Robót.
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne
oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów za skali rysunku. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w
Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni
zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i otoczenie w stanie porządku,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
c) możliwością powstania pożaru
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych,
produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego,
określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania
tych materiałów na środowisko. Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi oraz uzyska od odpowiednich władz
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie
przełożenia instalacji i urządzeń na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
Określenia podstawowe:
Obiekt budowlany
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
b) budowla stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
c) obiekt małej architektury
Roboty – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu
budowlanego
Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów
budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez
urządzenia placu budowy.
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy, lub
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
Inżynier -osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją
Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarów - akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. Laboratorium
-laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań
i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
Materiały -wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Polecenie Inżyniera -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej, dotyczące
sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Ślepy kosztorys -wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym Aprobata techniczna
-pozytywna ocena wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez
upoważnioną do tego jednostkę.
Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, że
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługę są zgodne z
określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób,
proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną
Dokumentacja powykonawcza -dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniem w
trakcie realizacji robót (budowy)
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu
będącego przedmiotem Robót
Skróty – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter. Skrótu użyte w opracowaniu:
STWiOR -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
OST - Ogólna Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
STB - Specyfikacja Techniczna (branża ogólnobudowlana)
PZJ - Program Zapewnienia Jakości
PN - Polska Norma
BN - Branżowa Norma
ZN - Zakładowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zapewnienia Jakości
DP - Dokumentacja Projektowa
2. Materiały
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do
Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia
badań w celu udokumentowania, Że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi
dokumentację zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do
Robót.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do
kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inżynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych
materiałów do robót innych niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera.
3. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie
Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeśli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące warunków umowy zostaną przez Inżyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Wykonawca jest
zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera,
w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na
osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umowa oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
określonymi w dokumentacji Projektowej lub przekazywanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli
wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót
lub wyznaczenie wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów Robót będą oparte na
wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywanie nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a)część ogólną opisującą: .
-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót

- HP
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi.
b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe
-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoin, lepiszczy,
kruszyw itp.
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczególnych elementów Robót
-sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom
6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostały one określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, Że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie
na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań
ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych
przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.4. Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inżyniera.
6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie
później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane
Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót
prowadzonego przez Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, S raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
-certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych
-deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub Aprobatą techniczną, a w przypadku
wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
1. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
2. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inżynierowi.
3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1) Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie
i wpisuje się do rejestru Obmiarów.
2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być
udostępnione na każde Syczenie Inżyniera.
3) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 1 – 3, następujące dokumenty:
-Pozwolenie na realizację zadania budowlanego
-Protokół przekazania Terenu Budowy
-Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
-Protokóły odbioru Robót
-Protokóły narad i ustaleń
-Korespondencję na budowie
5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do
wglądu na Życzenie zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg

instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inżyniera.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Określanie ilości materiałów należy obliczyć poprzez pomnożenie normy zużycia na określoną jednostkę
poprzez tę jednostkę. Zasady obmiarowania robót zostały podane oddzielnie dla każdego etapu robót w
szczegółowych specyfikacjach na wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem niniejszego zadania.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przezwały czas trwania Robót.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku
wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach. 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 będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie
Rejestru Obmiarów. Obmiarów razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika
do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.
8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
b) Odbiorowi częściowemu
c) Odbiorowi wstępnemu
d) Odbiorowi końcowemu
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego Robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
8.3. Odbiór wstępny Robót
Odbiór ostateczny 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 i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbioru ostatecznego Robót
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca
Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, oceny
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego
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 w warstwie ścieralnej lub
Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w
stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona
w trakcie realizacji Umowy
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne)
3. Recepty i ustalenia technologiczne
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia
5. Rejestry obmiarów (oryginały)
6. Wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i Ew. PZJ.
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, wykonane zgodnie z ST i PZJ.
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokóły odbioru i przekazania tych robót
właścicielom urządzeń.
10. Instrukcje eksploatacyjne
W przypadku gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających
wyznaczy komisja.
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa
pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej Roboty w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
1. robociznę bezpośrednią wraz z kosztami
2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i
transportu na plac budowy
3. wartość pracy sprzętu wraz z kosztami
4. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
5. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku
VAT
ST-B.02 ELEMENTY MUROWE, ZAMUROWANIA CPV 45262522-6
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem
elementów murowych podczas modernizacji i dostosowaniu pomieszczeń przedszkola do obowiązujących
przepisów ppoż.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
elementów murowych.
1.4. Określenia podstawowe
Bloczki z betonu komórkowego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.
2. MATERIAŁY
2.1 Bloczki z betonu komórkowego
Mają długość 490 lub 590 mm, wysokość 240 mm i grubość 120-240mm. Stosuje się do wznoszenia
nadziemnych części budowli pod warunkiem, że wilgotność względna pomieszczeń będzie mniejsza niż 75%.
Do ścian należy stosować bloczki odmian M400 i M500.
2.2. Zaprawy
Zastosowane zaprawy murarskie powinny spełniać wymogi przedstawione w ST-B-18. Bloczki z betonu
komórkowego należy układać na zaprawie cementowo-wapiennej lub klejowej. Zaprawy cementowo-wapienne
klasy 2MPa lub 3MPa.
3. SPRZĘT
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w poszczególnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.
4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne warunki wykonania murów należy wykonywać warstwami, zachowaniem prawidłowego wiązania i o
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów
itp. Stosowanie cegły, bloczków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z bloczków jednego wymiaru i jednej klasy,
spoiny:
a/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna
10mm.
b/ 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i porzecznych , przy czym grubość maksymalna nie powinna
przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm . Przed przystąpieniem do murowania należy pustaki oczyścić z kurzu.
6. ODBIORY ROBÓT MUROWYCH
6.1. Podstawy odbioru robót murowych
Podstawą dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty : a/ zatwierdzona
dokumentacja techniczna, b/ zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez
producentów, c/ protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, d/ protokóły odbioru
materiałów i wyrobów, e/ wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zalecane, f/
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane.
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale
po osadzeniu stolarki (ościeżnic).
6.2 Odbiór murów z bloczków komórkowych
Mury z bloczków komórkowych powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków wykonania robót. Sprawdzenie jakości bloczków należy
przeprowadzać pośrednio na podstawie dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z
wymogami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Badania techniczne przy odbiorze murów
należy przeprowadzić zgodnie z wymogami obowiązujących norm.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego muru oraz licowania ścian.
Jednostką obmiaru jest 1 mb (metr bieżący) wykonanego nadproża.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B.01 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie
z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji dał wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania robót obejmuje :
-roboty przygotowawcze,
-zakup i dostawę materiałów,
-wykonanie muru z bloczków z betonu komórkowego,

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia" PN-B03002:
1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia" (Zmiana AZ1)
PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze"
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykły. Beton towarowy.
PN-B-19301 Bloczki betonu komórkowego.
10.2. Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. Instrukcja producenta izolacji.
ST-B.03 PRZEWODY WENTYLACYJNE CPV 45262522-6
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z
wykonywaniem, udrożnieniem przewodów wentylacyjnych podczas modernizacji i dostosowania pomieszczeń
przedszkola do obowiązujących przespisów ppoż.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z udrożnieniem
istniejących przewodów wentylacyjnych.
1.4. Określenia podstawowe
Przewody z rury PCV Ø120mm.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.
2. MATERIAŁY
2.1. Przewody wentylacyjne wykonywać z rury PCV Ø120mm .
2.2. Kształtki i akcesoria do kanałów.
3. SPRZĘT
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w poszczególnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.
4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak, aby zachować
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne wykonania robót zgodnie z ST-B.01 „Warunki ogólne".
5.2. Wykonywanie murów z przewodami
Przewody wentylacyjne powinny być pionowe i mieć na całej swojej wysokości, łącznie z przejściem przez
strop jednakowy przekrój określony w dokumentacji, jednak nie powinny być mniejsze niż 12x12cm. Wloty do
przewodów wentylacyjnych powinny być zaopatrzone w kratki wentylacyjne o powierzchni netto większej o

50% od przekroju przewodu i powinny być obsadzone w murze. Wyloty przewodów wentylacyjnych powinny
być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą wylot przed zadmuchiwaniem przez wiatr.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Wymagania i badania dotyczące przewodów wentylacyjnych.
6.1.1. Przewody wentylacyjne powinny być sprawdzone pod względem prawidłowości wykonanych połączeń,
zastosowanych akcesoriów i materiałów uszczelniających oraz ich drożności.
6.1.2. W trakcie sprawdzenia szczelności przewodów i prawidłowości ciągu wszystkie otwory zewnętrzne (okna,
drzwi) powinny być zamknięte.
6.1.3. Sprawdzenie prawidłowości ciągu należy przeprowadzić, gdy temperatura powietrza w pomieszczeniach
jest co najmniej o 10oC wyższa na zewnątrz budynku.
6.1.4. Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny być zgodne
dokumentacją a techniczną.
6.1.5. Sposób przeprowadzenia badań powinien być zgodny z wymogami podanymi w Polskich Normach.
6.2. Odbiór końcowy
6.2.1. Komisyjny odbiór przewodów powinien być dokonany po dołączeniu do nich urządzeń wentylacyjnych i
obejmować kontrole materiałów.
6.2.2. Odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania przewodów powinien obejmować
sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z wymogami :
a/ dokumentacji technicznej,
b/ normom lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie zaświadczeń o jakości wyrobu
6.2.3. Komisyjny odbiór końcowy przewodów po podłączeniu do nich urządzeń wentylacyjnych powinien
obejmować sprawdzenie :
a/ otworów wlotowych,
b/ wylotów przewodów,
c/ prawidłowości ciągu i szczelności,
d/ prawidłowości podłączenia urządzeń wentylacyjnych,
e/ innych elementów, których sprawdzenie zostanie uznane przez komisję za potrzebne.
7. OBMIAR ROBÓT
Kratki wentylacyjne -jednostką obmiaru jest 1 szt.
Przewody z rury PCV -jednostką obmiaru jest 1 mb.
Kominki wentylacyjne -jednostką obmiaru jest 1 szt.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-01 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie
z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena osadzenia 1 szt. kratki wentylacyjnej obejmuje :
-roboty przygotowawcze,
-zakup i dostawę materiałów,
-obsadzenie kratki wentylacyjnej,
-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
Cena wykonania 1 mb przewodów wentylacyjnych z rur PCV obejmuje :
-roboty przygotowawcze,
-zakup i dostawę materiałów,
-ułożenie przewodów ,
-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
PN/B-02873:1996 „Ochrona p. pożarowa budynków. Metody badań stanów rozprzestrzeniania się ognia po
instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych"
PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynku.
Wymagania ogólne i klasyfikacja"
PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
Wymagania"
PN-B76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność, Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń przewodów i kształtek wentylacyjnych.

10.2. Inne dokumenty
• „Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich użytkowanie" jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99,
poz. 140 z późniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434.
• Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. ITB, Warszawa
1988.
• Zasady projektowania przewodów wentylacji grawitacyjnej. Świadectwa dopuszczenia produktów do
wbudowania. Instrukcja producentów.
ST-B.04 TYNKI CPV 45324000-4
1.Wstęp
1.1. Przedmiot .
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich podczas
modernizacji i dostosowania pomieszczeń przedszkola do obowiązujących przepisów ppoż.
1.2.Zakres stosowania SST
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 SST , obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
tynków.
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z zakresem podanym, oraz
poleceniami inspektora nadzoru.
2. Materiały.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.
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 przedmiotowej, a w
szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje rożnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
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 0,5mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne i cementowe.
- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześniej po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
- do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
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 powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
a) przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zamurowane przebicia i bruzdy oraz
uzupełnione ubytki.
b) 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 budowlanomontażowych w okresie obniżonych temperatur”.
c) zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym
niż dwie godziny dziennie.
5.2. Przygotowanie podłoży
Spoiny w murach ceglanych. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin
przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z
kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć
przez zmycie10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywania tynków
- tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu.
6. Kryteria oceny jakości i odbioru
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną producentów
- sprawdzenie równości powierzchni,
- sprawdzenie dokładności obrobienia styków tynków.
7. Kontrola jakości
Zaprawy. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
8. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robot jest m2. Ilość robot określa się na podstawie obmiaru z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.
9. Odbiór robót
9.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne
ze stanem istniejącym.
9.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. II od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej –
nie większe niż 4 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 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 10mm w pomieszczeniu,
poziomego – nie większe niż 4 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej powierzchni między
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
9.3. Niedopuszczalne są następujące wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
tynków roztworów soli przenikających z podłoża, itp. trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie,
odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
10. Podstawa płatności
Tynki wewnętrzne. Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- reperacje tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
11. Przepisy związane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

ST-B.05 PODŁOGI I POSADZKI CPV 45430000-0

1. WST ĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem
podłóg i posadzek podczas modernizacji i dostosowania pomieszczeń przedszkola do obowiązujących przepisów
ppoż.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podłóg
i posadzek.
1.4. Określenia podstawowe
Posadzka -stanowi wierzchnią warstwę użytkową podłogi ułożoną na konstrukcji podłogowej lub trwale z nią
połączoną za pomocą klejów lub zamocowania mechanicznego. Podłoże -stanowi oparcie dla konstrukcji
podłogi . Podłoga stanowi wierzchnia warstwę użytkową.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.
2. MATERIAŁY
2.1. Zgodnie z dokumentacją techniczną
2.1.1 Terakota na zaprawie klejowej – zastosowane materiały powinny mieć wymiary nie mniejsze niż 30x30cm
i klasę ścieralności IV. Ponadto powinny być odporne na plamienia w klasie 4 i być odporne na środki
chemiczne używane do czyszczenie w klasie min. GB. Minimum 95% płytek nie powinno mieć widocznych wad
powodujących pogorszenie wyglądu ułożonych powierzchni.
3. SPRZĘT
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w poszczególnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.
4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonania podłóg i posadzek
5.1.1. Posadzki z terakoty.
Posadzki z terakoty należy wykonać z płytek układanych na podkładach cementowych o wytrzymałości na
ściskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3 Mpa. Do wykonania posadzek z terakoty powinny
być stosowane materiały odpowiadające polskim normom i posiadające dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Płytki układać na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem . Do wykonywania
posadzek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami
ciśnieniowymi instalacji. W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek należy utrzymywać
temperaturę zgodnie z zaleceniami producenta klejów i spoin. W pomieszczeniach posadzka powinna być
wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej. W
miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.
Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-2 mm.
Szerokość spoin powinna być jednakowa kontrolowana przy układaniu. Spoiny powinny przebiegać
prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 3
mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Do wypełnienia spoin można przystąpić dopiero po kilku
dniach od ułożenia płytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna być zwilżona wodą. Po lekkim stwardnieniu
zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna być dokładnie oczyszczona.
Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem. Posadzkę z płytek terakoty należy
wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek zwykłych jeżeli projekt nie
przewiduje użycia specjalnych kształtek cokołowych. Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia
zaprawą lub kitem należy usunąć niezwłocznie w czasie układania płytek. Powierzchnia posadzki powinna być
równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym pochyleniu (spadku). Nierówności powierzchni
mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą a posadzką nie powinny wynosić niż 5 mm na całej długości
łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno być
większe niż ± 5 mm na całej długości i szerokości posadzki.

6. KONTROLA JAKOŚCI (ODBIÓR ROBÓT PODŁOGOWYCH)
6.1. Odbiory materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie
materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w
dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów
z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona
odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom
jakości przez upoważnione laboratoria.
6.2 Odbiory międzyfazowe
6.2.1. Odbiór podkładu
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót :
a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
b/ podczas układania podkładu,
c/ po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbach
kontrolnych.
Odbiór powinien obejmować
a/ sprawdzenie materiałów,
b/ sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli jest wymagana,
c/ sprawdzenie w czasie wykonania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach
d/ sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub wyznaczonej określonym spadkiem za pomocą
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,
Odbiór posadzki powinien obejmować
a/ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
b/ sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki,
c/ sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny naciskanie lub opukiwanie),
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych posadzek podłóg i wykładzin oraz 1mb cokolików.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-01 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie
z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 posadzek podłóg (oddzielnie dla każdego rodzaju posadzki) obejmuje :
-roboty przygotowawcze,
-zakup i dostawę materiałów,
-wykonanie podłóg
-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
Cena wykonania 1 mb cokolików z płytek ceramicznych obejmuje :
-roboty przygotowawcze,
-zakup i dostawę materiałów,
-wykonanie cokolików z płytek ceramicznych,
-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-89/D-94002 Deszczułki posadzkowe lite.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i sprawdzenie jakości powierzchni.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia.
10.2. Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. Instrukcja producentów.
Instrukcja układania płytek ceramicznych. Wydanie ATLAS -2001 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część

B, Zeszyt 5 -Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB-2004 r.
ST-B.06 OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ CPV 45422100-8
1.Wstęp
1.1. Przedmiot .
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związane z
wstawieniem okien i drzwi podczas modernizacji i dostosowania pomieszczeń przedszkola do obowiązujących
przepisów ppoż.
1.2.Zakres stosowania SST
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 SST , obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż witryn
aluminiowych ppoż. wydzielających drogę ewakuacyjną, okna oddymiającego na klatce schodowej w miejscu
istniejącego okna oraz montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z zakresem podanym, oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S- 01 „wymagania ogólne”.
2.Materiały
Mocowanie okien i drzwi zgodnie z instrukcją ITB.
3.Sprzęt
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu dostosowanego do rodzaju wykonywanych
robót, zaakceptowanego przez osobę uprawnioną .
4.Transport
Każda partia wyrobów przewidziana do transportu powinna być oznakowana i stosownie opakowana i
przewożona środkami transportu do tego rodzaju przeznaczonego z zabezpieczeniem możliwości przesunięcia,
lub utraty stateczności.
5.Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie ościeży.
5.1.1. Przed osadzaniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać
ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże
należy naprawić i oczyścić.
5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami
podanymi przez producenta.
5.1.3. Skrzydła okienne, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pęknięcia, wyrwy.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej.
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące
osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć
listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3
mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Zamocowaną stolarkę należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielający związki chemiczne szkodliwe dla

zdrowia ludzi. Osadzoną stolarkę po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać
po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.2. Powłoki zewnętrzne (tzw. malarskie).
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych
poprawek, śladów, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i
zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakości
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
– sprawdzenie zgodności wymiarów,
– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
– 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.
Roboty podlegają odbiorowi.
7.Obmiar robot
Jednostką obmiarową jest m2 wbudowanej stolarki.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w pkt. 5.
8. Podstawa płatności
Płaci się za roboty zgodnie z zasadami określonymi w umowie, odebranymi przez inspektora nadzoru
9. Przepisy związane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
ST-B.07 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442110-1
1. WST ĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z
wykonywaniem robót malarskich podczas modernizacji i dostosowania pomieszczeń przedszkola do
obowiązujących przepisów ppoż.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót
malarskich.
1.4. Określenia podstawowe
Powłoka malarska -warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed; wpływem
warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo dekoracyjną.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora.
2. MATERIAŁY

Malowanie poprzez zastosowanie farb lateksowych, które spełniają kryteria norm: PN-EN 13300 lub PN 92/C81517. Należy stosować farby klasy I lub II o wysokiej odporności mechanicznej na ścieranie podczas
szorowania na mokro minimum 200 cyklach bez ubytku grubości powłoki. Powłoka malarska powinna być
odporna na odplamienia i środki czystości przeznaczone do czyszczenia tego typu powierzchni jako gotowych
zestawów malarskich posiadających Deklaracje Zgodności dopuszczające wyroby do stosowania w
budownictwie. Na zastosowane materiały musi być akceptacja Inspektora.
3. SPRZĘT
Specjalistyczny sprzęt malarski. Niezbędny do wykonania prac wg uznania
4. TRANSPORT
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich powinny odbywać się tak, aby zachować
ich dobry stan techniczny.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich
Podczas wykonywania robot malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkarskich i niżej podanych
robót malarskich. Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin. W przypadku
malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace malarskie
wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być zabezpieczony przed
upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. Przy robotach przygotowawczych
wymagających użycia materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasta do ługowania powłok itp.)
należy stosować środki ochrony osobistej :
a/ zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem, b/ zabezpieczyć skórę twarzy
i rąk przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym oraz wykonywać prace w rękawicach, c/ używać
specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy).
5.2. Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania,
naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni.
Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc
naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach. Wilgotność powierzchni
tynkowych przewidzianych do malowania powinna być uzależniona od zastosowanych materiałów malarskich
(zgodnie z zaleceniami producenta). Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać
po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności :
a) całkowitym zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem przyklejania okładzin, oraz
armatury oświetleniowej itp.
b) wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe,
c) dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.
Drugie malowanie można wykonywać po:
a) ułożeniu posadzek ( z wyjątkiem posadzek z tworzy sztucznych)
Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne :
a) powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom podanym w pkt. STB.04,
b) wszystkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione prze przystąpieniem do malowania przez
wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsca zatarcie na równo z powierzchnią tynku,
c) przygotowana do malowania powierzchnia powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych
(kurz, sadza tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz
osypujących się ziaren piasku.
Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do :
a) rodzaju podłoża,
b) rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich),
c) miejsca i warunków malowania.
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej iż +50C ( z zastrzeżeniem, aby w ciągu
doby nie następował spadek temperatury poniżej 0oC) i nie wyższej niż +220C. Przed rozpoczęciem robót
malarskich należy sprawdzić zalecenia technologiczne producenta farb. Roboty malarskie na zewnątrz
budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, i w okresie letnim podczas opadów
atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej
pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.
5.3. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być :
a) gładkie i równe, tzn. nie wykazujące nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego;
wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć usunąć lub zeszlifować; dopuszcza się pojedyncze
wgłębienie o średnicy nie przekraczającej 5 mm i głębokości do 4 mm dla podłoży betonowych; w zakresie
równości tynki powinny spełniać wymagania określone dla tynków IV kategorii wg obowiązującej normy, z
wyjątkiem malowania doborowego,
b) dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią , nie wykruszające się, bez
widocznych rys, spękań i rozwarstwień, c) czyste tzn. bez plam, zaoliwień pleśni i innych zanieczyszczeń; w
razie potrzeby należy je usunąć szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie spłukać czystą
wodą,
d) dostateczne suche -wilgotność podłoża powinna wynosić 3-6%, a jej sprawdzenie można wykonać przy
użyciu :
-aparatu wskaźnikowego, elektrycznego lub karbidowego,
-metodą suszarkowo-wagową,
-papierkami wskaźnikowymi Hydrotest.
Przygotowanie powierzchni do malowania wewnętrznego:
Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków
zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego
stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny być przygotowane w
następujący sposób :
a) wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być naprawione przy użyciu tej samej zaprawy, z
której tynk był wykonany i zatarte w ten sposób, aby naprawione miejsce równało się z powierzchnia tynku,
b) przy malowaniu tynków gipsowych farbami lateksowymi podłoża powinny być zagruntowane zależnie od
zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich. Powierzchnie tynków należy oczyścić i
zagruntować w sposób opisany jak dla tynków. Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w
postaci sklejki, płyt pilśniowych twardych i desek, ościeżnic powinny być przygotowane w sposób następujący :
a) oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy,
b) drobne wady powierzchni powinny być usunięte przez jedno-lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachlówką
klejowo-olejową lub inną odpowiadającej normie państwowej i posiadającej wymagane aprobaty techniczne,
c) sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku,
d) w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosować wyroby opracowane przez producenta farb
nawierzchniowych.
5.4. Malowanie wewnętrzne
5.4.4. Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych
5.4.4.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich wewnątrz pomieszczeń
1) Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonane po wyschnięciu oraz ewentualnie po
zafluatowaniu tynków i miejsc naprawianych.
2) Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować w pomieszczeniach zbyt
wysoka temperatura (powyżej 30oC) oraz przeciągi.
3) Malowanie elementów stalowych, żeliwnych itp. można wykonywać po całkowitym umocowaniu wszystkich
elementów.
4) Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym zakończeniu
robót poprzedzających, a w szczególności po :
a) całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych tj. elektrycznych,
b) wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
c) ułożeniu podłóg drewnianych,
d) całkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki.
5) Drugie malowanie należy wykonać po :
a) wykonaniu białego montażu,
b) ułożeniu posadzek ( z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i
cokołów, lecz bez tapetowania powierzchni ściennych.
5.4.4 2. Przygotowanie podłoża do malowania
Wyrównanie podłoża Wykonać analogicznie jak w p. 5.4.2.1. Powierzchnie gipsowe zaleca się naprawiać
szpachlówką gipsową na co najmniej 24 godziny przed malowaniem.
Gruntowanie w zależności od zastosowanych materiałów malarskich -zgodnie z zaleceniami producenta.
Wykonywanie robót malarskich
1) Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i śladów
pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych
łączeń i poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego

podłoża. Powłoka nie powinna ścierać się przy pocieraniu tkaniną oraz wykazywać rozcierających się grudek
pigmenty i wypełniaczy.
2) Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.
3) Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem
producenta w przypadku wyrobów produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych do
zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporządzenia farb na budowie -zgodnie z wzorcem uzgodnionym
między wykonawcą a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powłok wykonywanych na tynku szpachlowym
dopuszcza się kilkumilimertowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i równomierne na całej
powierzchni, tak aby z odległości 0,5m przy oględzinach okiem nie uzbrojonym można było je uznać za
jednolite pod względem barwy. Linie styku odmiennych barw powłok mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na
1 m oraz do 3 mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy się od przyjętej teoretycznie
linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mieć jednakową szerokość na całej długości.
4) Powłoki z farb olejnych i ftalowych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolita zgodną ze wzorcem,
bez śladów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się
chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka powinna
bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem nieuzbrojonym.
Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. Powłoki
powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku
powłok jednowarstwowych dopuszcza się miejscowe zmatowienie oraz różnice w odcieniu. Przy dwukrotnym i
trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzoochronną należy stosować farby różniące się między sobą odcieniem
lub intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymać próbę na :
wycieranie zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. Powłoki z emalii olejnych lub
ftalowych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym dla powłok z farb olejowych, z tym, że
powinny one mieć połysk lakierniczy. I wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości powłoki.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Kryteria jakości i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnętrznego Kryteria oceny jakości i
odbiór podłoża do malowania wewnętrznych powierzchni budynków powinny być zgodne z p. 6.1.1. Kryteria
oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich wewnętrznych Badania powłok przy ich odbiorach należy
przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w następujących terminach :
-powłoki z farb emulsyjnych -nie wcześniej niż po 7 dniach,
-powłoki z farb lateksowych -nie wcześniej niż po 14 dniach.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-01 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie
z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 robót malarskich obejmuje
-roboty przygotowawcze,
-zakup i dostawę materiałów,
-wykonanie malowania ,
-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-85/B-045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne.
PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych kubkami wypływowymi
(lepkość umowna).
PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powłok do badań.
PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań.
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.
PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia ścieralności powłok lakierniczych.

PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnięcia i czasu wysychania.
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz na
oznakowanie nasiąkliwości.
PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenia za pomocą aparatu Du
Ponta.
PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastyczności powłok lakierowych przez zginanie.
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwałości powłok.
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności
międzywarstwowej.
PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolności krycia.
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do
malowania. Ogólne wytyczne.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
10.2. Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie. Instrukcja producenta.
ST-B.08 RUSZTOWANIA CPV 45450000-6
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania związane z ustawieniem,
eksploatacją i demontażem rusztowań w związku z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń przedszkola do
obowiązujących przepisów ppoz.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części.
45262000-1 Specjale roboty budowlane inne niż dachowe.
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań.
45262120-8 Wznoszenie rusztowań
45262110-5 Demontaż rusztowań
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych z zastosowaniem rusztowań.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt 3.1. „Wymagania ogólne”
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
3. SPRZĘT
Montaż rusztowań należy wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz właściwości rusztowania. Do transportu należy stosować samochody
skrzyniowe. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów
bezpieczeństwa w obrębie pasa robót jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne,
wynikające z niedotrzymania warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad
wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za
transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.4.
5.2. Wykonanie robót
Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad:
Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta.
Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu i
eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby. Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy
wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją poprzez
oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości
rusztowania, ale nie mniej niż 6 m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:
a) o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,
Rusztowanie należy ustawiać na terenie utwardzonym. Każde rusztowanie musi być wyposażone w piony
komunikacyjne. Piony należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania. Odległość
między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m. Odległość zaś stanowiska pracy
najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 20 m. Rusztowania ustawione w
pomieszczeniach zamkniętych budowli nie podlegają ochronie od wyładowań atmosferycznych. Jako zwodów
pionowych urządzenia piorunochronnego w rusztowaniu należy używać odcinków rur spłaszczonych na końcach
o długości min. 4 m, które to odcinki należy łączyć z końcami rur zewnętrznych ram górnych. Połączenie
wykonać za pomocą złączy normalnych. Odległość między zwodami pionowymi nie może przekraczać 12 m.
Zwody należy łączyć z uziemieniem przewodem odprowadzającym z taśmy stalowej ocynkowanej lub
miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego ocynkowanego średnicy 6 mm. Rusztowanie winno być uziemione
zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów budowy urządzeń o uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach
elektrycznych o napięciu do 1 kV. Oporność uziemienia mierzona prądem przemiennym 50 Hz nie powinna
przekraczać 10 Ohm. Odległość między uziomami nie powinna przekraczać 12 m. Zaleca się wykorzystanie jako
uziomu dużych mas metalowych znajdujących się w ziemi oraz rurociągów wodociągowych. Rurociągi
przebiegające równolegle do budowli mogą być wykorzystywane jako uziomy wielokrotne. Na rusztowaniu
powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. Rusztowania powinny
posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta. Ponadto muszą posiadać dokumentacje techniczno
ruchową (DTR). DTR określa jakie konfiguracje rusztowań zaliczamy do typowych (montaż na podstawie samej
instrukcji), a jakie do nietypowych (do których należy wykonać specjalny projekt). Projekty rusztowań
nietypowych wykonuje najczęściej producent lub specjalistyczna firma dokonująca montażu rusztowań.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 ST „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola jakości robót
Zasady ogólne kontroli
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny. Badania należy
przeprowadzić każdorazowo po całkowitym zakończeniu robót montażowych rusztowania.
Badania eksploatacyjne polegają na:
sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne,
sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne,
sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów rusztowania z
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą:
Odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10
m i 25mm dla rusztowania o H > 10 m
Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno przekraczać 10mm,
sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne,
sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych za pomocą dźwigni

1:10 z siłą 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu należy poddać 10% ilości zakotwień wybranych losowo,
sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne,
sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne,
sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika należy sprawdzić przy obciążeniu 2,0 kN (200 kG),
sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności,
sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - przeprowadzić
przyrządami pomiarowymi,
sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne,
W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy usunąć i badania
przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru rusztowania.
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom:
przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,
przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika
inżynieryjno-technicznego,
przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, mistrza budowlanego i
brygadzisty użytkującego. Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania instalacji odgromowej,
założenia osłony z siatki, i wykonania daszków ochronnych nad wejściami jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Wymagania ogólne
Montaż uznaje się za wykonany jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się
zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu montażu
okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca
montażu zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego
odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Cena l metra kwadratowego [m2] wykonania montażu obejmuje:
wszelkie prace pomiarowe,
załadowanie, dowóz i wywiezienie rusztowania,
montaż rusztowania;
założenie instalacji odgromowej,
zamocowanie na rusztowaniu osłony z siatki,
demontaż rusztowania;
przeprowadzenie wymaganych pomiarów i odbiorów;
wykonanie odpowiednich zabezpieczeń prac.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja;
PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania
oraz eksploatacja;
PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401)

