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dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów budowlanych
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Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych objętych robotami realizowanymi w obrębie
budynku szpitala dla zamierzenia: Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć Szpitala im. Jana Pawła II w
Głogowie,
ul. Kościuszki 15 na PRACOWNIE I POMIESZCZENIA TERENOWEGO ODDZIAŁU RCKiK WE WROCŁAWIU
1.2 Zakres robót objętych SST
Projektowana przebudowa obejmuje całkowitą wymianę elementów wykończeniowych, ściennych i posadzkowych,
stolarki drzwiowej.
PRACOWNIE I POMIESZCZENIA TOWARZYSZĄCE
wykonanie nowego podziału powierzchni użytkowej zgodnie z
uzgodnionym projektem
technologicznym
wykonanie nowych otworów drzwiowych – 4szt. [wycięcie piłą diamentową]
wykonanie poszerzenia otworów drzwiowych – 2szt. [wycięcie piłą diamentową]
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-

wszystkie podłoża i posadzki w projektowanych węzłach sanitarnych należy skuć i wykonać nowe
warstwy i izolacje przeciwwilgociową oraz podłoża pod warstwy wykończeniowe
wymiana warstwy wierzchniej podłogi (obecnie płytki gresowe)
wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej na nową
roboty wykończeniowe: posadzkarskie, kafelkarskie, malarskie
wykonanie sufitów podwieszonych na ruszcie metalowym
wymiana drzwi wejściowych na klatkę schodową na drzwi ppoż w klasie EI30
wykonanie w otworze okiennym czerpni
wykonanie wyrzutni

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SSP) stosowana jako dokument przetargowy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.2.

i kontraktowy

przy

Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie prac
remontowych zgodnie z punkiem 1.2 SST
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w zakresie bhp w czasie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót oraz utrzymywania porządku na placu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest włączony w cenę
umowną ( koszty ogólne). Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie posesji 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.

2. MATERIAŁY
2.1 Źródła uzyskania materiałów
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz posiadać:
- Aprobaty Techniczne
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą techniczną lub PN
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wyna-jęty do wykonania
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Sposób transportu i
składowania powinien być zgodny z z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT
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Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- plan BIOZ
- harmonogram budowy,

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Zasady kontroli jakości robót
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
Jednostki miar będą określane głównie w systemie metrycznym (SI)
6.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.3 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o
ich
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
- posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Norma lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST znajdują sie w wykazie
wyrobów,
o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

7.OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych (i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.)
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie uradzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Rodzaje odbiorów robót
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór częściowy
Odbiór ostateczny (końcowy)
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. w ciągu 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia.
8.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszone
przez
Wykonawcę pisemnie.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót
zgodnie z SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. szczegółowe specyfikacje techniczne
(podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
3. protokoły odbiorów częściowych,
4. książki obmiarów,
5. bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zatwierdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji , gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniające wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

5

•
•
•
•
•

robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
-

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózn.
zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn.zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
Warunki techniczne wykonania odbioru robót budowlanych - Verlag Dashofer , Warszawa 2005

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
CPV 45111300-1
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania robót
rozbiórkowych realizowanych w ramach wykonania zadania pn. Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć Szpitala im.
Jana Pawła II w Głogowie, ul. Kościuszki 15 na PRACOWNIE I POMIESZCZENIA TERENOWEGO ODDZIAŁU RCKiK WE
WROCŁAWIU
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót rozbiórkowych
w obiektach budowlanych .
1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych w czasie realizacji
wymienionego powyżej zadania:
- skucia okładzin,
- wykucie z muru ościeżnic
- wykucie nowych otworów
- demontażu ścianek
- wyburzenie ścianek
- demontaż urządzeń sanitarnych
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać : - sposobem ręcznym, przy użyciu klinów, młotów, drągów stalowych i
oskardów lub mechanicznie przy pomocy młotów pneumatycznych , oraz pil do ciecia betonu w przypadku
wykonywania nowych otworów .
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Wyszczególnienie czynności:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości w poziomie i na potrzebną wysokość,
narzędzi i
wszelkiego drobnego sprzętu pomocniczego,
- segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów budynku (budowli)
oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, stemplowań itp. w obrębie strefy obiektu rozbieranego,
- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- utrzymanie w porządku stanowiska roboczego,
- wykonanie czynności związanych z likwidacja stanowiska roboczego,
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół bezpośredniej stref przyobiektowej,
- uprzątniecie placu (strefy) budowy (rozbiórki).
1.4 Określenia podstawowe
Roboty rozbiórkowe dla obiektów budowlanych określa dokumentacja, i wytyczne ST :
Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i literatury
technicznej.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY – OGÓLNE WYMAGANIA
2.1 Źródła uzyskania materiałów
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, ze materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Uzyskany z rozbiórek gruz będzie formowany w hałdy i sukcesywnie wywożony przy użyciu stosownego sprzętu - do
utylizacji.
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów pomocniczych do rozbiórek
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Powyższe dotyczy głównie drewna usługowego na stemple i zabezpieczenia podczas rozbiórek .
2.3 Zasady postępowania z gruzem
Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbiórek może być przez Wykonawcę pryzmowany, a następnie sukcesywnie wywożony na wysypisko i do utylizacji odpadów.

3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót.
3.2 Sprzęt do robót rozbiórkowych
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych obiektów kubaturowych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu do:
– rozbiórek ( młoty pneumatyczne, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
– transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
– rozbiórek ręcznych (łomy kilofy, oskardy, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna
wciągarki ręczne lub elektryczne )
– rozbiórek mechanicznych, młoty pneumatyczne, Bosch, Hilti, piły do cięcia betonu

4. TRANSPORT
Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbiórek może być przez Wykonawcę pryzmowany, a następnie sukcesywnie wywożony na wysypisko i do utylizacji odpadów - na odległość do 25 km.
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawa roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odleglejsze nie zostały wcześniej
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę i usuniecie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych
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w pkt 1.2 Zakres Robót i dokumentacji kosztorysowej
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w specyfikacjach technicznych
lub przez Inżyniera.
O ile uzyskane elementy nie staja się własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce określone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inżyniera.
Elementy i materiały, które zgodnie z specyfikacja techniczna staja się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z
terenu budowy.
W cenie za wykonanie robót rozbiórkowych Wykonawca winien uwzględnić opłaty za składowanie materiałów z
rozbiórki.

6. OBMIAR ROBÓT
6.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ilości poszczególnych elementów robót ustala sie według rzeczywistych wymiarów
pomierzonych w naturze przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, w jednostkach miary zgodnych z przedmiarem
robót.
6.2 Zasady określania ilości robót do rozbiórek
Obmiar robót w zależności od rodzaju rozbieranego elementu określa się jako:
Objętość lub powierzchnie elementów o zmiennych wymiarach (szerokość, wysokość, grubość) oblicza się według
wymiarów średnich. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie.

7. PRZEPISY ZWIĄZANE
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych-Rozp.Min. Bud. I Przem.Mat.Bud. z dnia 28
marca1972r. -Dz,U.Nr 13 poz.93z późniejszymi zmianami

ROBOTY MURARSKIE
CPV 45262522-6
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
polegających na wykonaniu robót murowych uzupełnień ścian, wykonania nowych ścianek , przesklepień i osadzenia
nadproży w ramach wykonania zadania pn. Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć Szpitala im. Jana Pawła II w
Głogowie, ul. Kościuszki 15 na PRACOWNIE I POMIESZCZENIA TERENOWEGO ODDZIAŁU RCKiK WE WROCŁAWIU
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót murowych, zamurowania bruzd oraz przebudowy kominów .
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00.00
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST -00.00 Kod CPV 450000007 „Wymagania ogólne.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
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– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca składowanych na budowie
materiałów przeznaczonych do wykonania robót murowych .
Wszelkie materiały do wykonania robót murowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w
budownictwie.
2.2. Cegły
Cegła zwykła Wymiary 25 x 12 x 6,5 cm w klasach 5,7, 5 , 10, 15, i 20, PN-75/B-12001
2.3 Zaprawy do murowania Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie
(dla których kontroluje się dozowane składników i wytrzymałość zaprawy) upoważnia do zakwalifikowania wykonanie
robót do kategorii A (przy spełnieniu pozostałych wymogów zgodnie PN-B-O3002 1999), zaprawy uniwersalne, np. do
murów z silikatów i z betonu komórkowego. Tolerancje wymiarowe elementów murowych, przeinaczonych do
murowania na cienkie spoiny, nie powinny przekraczać w przypadku wysokości i płaskości ±1,5 mm (zalecane ±1,0 mm).
2.4 Składowanie materiałów
Elementy murowe, mogą być przechowywane na zewnątrz, ale powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Dlatego tez elementy składuje się zafoliowane na paletach ustawionych na równym, suchym podłożu.
Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca się przechowywać w workach w zamkniętych i zabezpieczanych przed
wilgocią magazynach . Kruszywa mogą być składowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wyłącznie na terenie
suchym i odwodnionym.

3. SPRZĘT
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn są stosowane następujące narzędzia:
- pion murarski, łata murarska, linia ważna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania płaszczyzn, - wąż wodny
do wyznaczania jednakowych poziomów, poziomnico uniwersalna, lata kierunkowa,
- warstwomierz do wyznaczania poziomu poszczególnych warstw, <3o zaczepiania sznura i do wyznaczania
kierunku,
- sznur murarski, kątownik murarski, wykrój.
Do przechowywania materiałów budowlanych w pobliżu stanowiska roboczego: kastra do zaprawy, pojemnik do
wody, palety na elementy murowe.

4. TRANSPORT
Materiały przewozi się luzem, ale z uwagi na możliwość uszkodzeń w czasie transportu, załadunku, i rozładunku, a później
w czasie magazynowania, należy raczej dostarczać wyroby na paletach.
Wyroby na paletach ładuje się j rozładowuje jedynie mechanicznie. Palety należy ustawiać ściśle jedna obok
drugiej, równomiernie na całej powierzchni, miedzy burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba zachować
odpowiedni dystans.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Zamurowania powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych
grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W miejscach połączeń murów wznoszonych niejednocześnie
należy stosować zazębione strzępia.
5.2 Grubość spoin
Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy użyciu zapraw
zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm,
•
Spoiny pionowe uważa sie za wyplenione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 1/4 długości
•
Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin nie powinna być większa niż
3 mm z odchyleniem -1 mm.

6.OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa
dla robót murowych z cegły lub bloczków z betonu komórkowego – 1 m3 wykonanych murów

7. PRZEPISY ZWIĄZANE
1) PN-68/B-10024 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze
2) Metody badań zapraw do murów: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000. PN-E, 1015-3:2000, PN-EN
1015-42000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;
3) Metody badań elementów murowych : PN-EN 772-3.2000, PN-EN 772-7:2000. PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10.2000,
4) PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie
5) PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.
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Wymagania techniczne badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 5/92 póz, 22
6) PN-B/10106; 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych".
7) PN-B/2030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowane, przechowywane i transport"
8) PN-B-12050:1995 „Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane
9) PN-B-12051:1995 „Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły modularne
10) PN-B/12054:1995 Wyroby budowlane silikatowe. Kształtki ścienne, pustaki wentylacyjne, pustaki
ogrodzeniowe".
11) PN-B-12055:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne, Pustaki ścienne modularne",
PN-B-12055/A1:199B „Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne (Zmiana AI)
12) PN-B-12062.1997 „Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne
13) PN-B/12 066-1998 „Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy".

INSTALOWANIE STOLARKI
CPV 45421100-5
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
polegających na wykonaniu wymianie stolarki drzwiowej i ślusarki - na nowe w ramach robót wykonywanych na
obiektach objętych przedmiotem zadania pn : pn. Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć Szpitala im. Jana Pawła II w
Głogowie, ul. Kościuszki 15 na PRACOWNIE I POMIESZCZENIA TERENOWEGO ODDZIAŁU RCKiK WE WROCŁAWIU
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze podstawowe
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.
1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
dostawy i montażu stolarki drewnianej otworowej zgodnie z dokumentacją i kosztorysoem.
UWAGA! Wykonawca stolarki jest zobowiązany dokonać własnych pomiarów otworów.

2. MATERIAŁY
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi,
wszystkie drzwi montować bezprogowo; zaopatrzyć w ograniczniki i zamki patentowe.
2.1 Okucia budowlane
- Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i
uchwytowo-osłonowe.
- Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm- wymaganiom
określonym w świadectwie ITB, dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na
które nie została ustanowiona norma.
- Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minia ołowianą lub farbą ftalowa, chromianową
przeciwrdzewną.
2.2 Środki do impregnowania wyrobów stolarskich.
Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy impregnować:
elementy drzwi i powierzchnie ościeżnic stykające się ze ścianami
Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony
drewna podanymi w świadectwach ITB. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie
mogą zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego
Zakładu Higieny
Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów stolarki
budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych- nie należy stosować do
zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
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4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00.00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub
projektem indywidualnym.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00.00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
5.1.Demontaż stolarki przeznaczonej do wymiany
5.2 Osadzenie i uszczelnienie stolarki
- Osadzenie stolarki i ślusarki drzwiowe
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. (opaska).
Ustawienie skrzydła sprawdzić w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być
mniejsze od 1mm na 1 m , a na 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.
- Osadzanie stolarki drzwiowej
-Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg. SST.03.00.00.
-Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed
korozją biologiczną od strony muru.
-Szczeliny miedzy ościeżnicą, a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
świadectwem ITB, wszystkie drzwi montować bezprogowo; zaopatrzyć w ograniczniki i zamki patentowe

6. KONTROLA JAKOŚCI
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B- 10180
dla robót szklarskich.
Ocena jakości powinna obejmować:
-sprawdzenie zgodności wymiarów,
-sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami odwzorowanymi,
-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 ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa
* 1 m2 lub
* 1 Sztuka zamontowanej stolarki PCV
* 1 szt – parapetu PCV w komplecie z oknem

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna 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-940000 Okucia budowlane. Podział
PN-B-30150:97 Kit budowlany, trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost lniany
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną
PN-C-81607:1998 Emalie olejnożywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolmeryzowane styrenowe.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84,
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000
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INSTALACJA ŚCIANEK , SUFITÓW I OKŁADZIN Z PŁYT G-K
CPV 45421141-4
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
ścianek, sufitów i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych) w zakresie zabudowy otworów i
obudowy kanałów wentylacyjnych dla: zadania pn. Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć Szpitala im. Jana Pawła II
w Głogowie, ul. Kościuszki 15 na PRACOWNIE I POMIESZCZENIA TERENOWEGO ODDZIAŁU RCKiK WE WROCŁAWIU
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST
Obudowy z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią
- ścianki działowe lekkie z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym z wypełnieniem wełną mineralną;
gr.8 i 12cm,
- sufitów systemowych: w węzłach sanitarnych sufity podwieszone systemowe modularne z płyt odpornych na mycie i
dezynfekcję z dopuszczeniem do stosowania w obiektach służby zdrowia,
- obudów kanałów wentylacyjnych z plyty gk
Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich
zgodność z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST -00.00.00
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2 Rodzaje materiałów: wszelkie materiały do wykonania Inne dokumenty i instrukcje powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB.
Materiały podstawowe
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B- 79405 – wymagania
dla płyt gipsowo-kartonowych
Do wykonania ścianek działowych i obudów zastosowano następujące materiały :
• Płyta GK – grubość 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70,0 %,
- w węzłach sanitarnych płyta GKI wodoodporna 12,5mm
do zabudów kanalów płyta GK gr 15 mm,
Profile C50, C75, C100 o szerokości odpowiednio 50, 75, 100 mm, długość
elementów od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwą cynku. Profile posiadają
specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i
sanitarnych .
• Profile U50, U75, U100, U100/80 o szerokości odpowiednio 50,75 i 100 mm ,
długość elementów – 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej.
• Gipsy szpachlowe do spoinowania połączeń
• płyta z wełny mineralnej z włókien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i
grubości 100 mm, 120 mm dla ścian i 80 mm do akustycznej i termicznej izolacji zabudów.
• Elementy mocujące typu El i ES

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać sie możliwością korzystania z
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego..

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4. Płyty
powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1 Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania ścianek i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
ościeżnice drzwiowe i okienne.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady jakości Robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne
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7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.
Jednostka obmiarowa:
- dla robót montażowych ścianek - 1 m2 pokrytej powierzchni.
- dla robót montażu okładzin na ruszcie dla ścian czy sufitów – 1 m2 pokrytej powierzchni.
Powierzchnie suchych tynków stropów płaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian
surowych na płaszczyznę pozioma.
Z powierzchni suchych tynków nie potrąca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest
mniejsza niż 0,5 m2.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8
Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja kosztorysową i SST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.
Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i
krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu
prostopadłych do siebie kierunkach) laty kontrolnej o dlugości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO
(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania
systemami zapewnienia jakości
10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73,28-400 Pinczów.
Informator-Poradnik „Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV – Kraków1996 r

KŁADZENIE OKŁADZIN CERAMICZNYCH
CPV 45431000-7
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
okładzin ściennych - płytki ceramiczne ścienne dla zadania pn. Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć Szpitala im.
Jana Pawła II w Głogowie, ul. Kościuszki 15 na PRACOWNIE I POMIESZCZENIA TERENOWEGO ODDZIAŁU RCKiK WE
WROCŁAWIU
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:
okładzin posadzkowych z płytek gres 30x30 oraz okładzin ściennych - płytki ceramiczne ścienne zgodnie
z dokumentacją i ustaleniami z Inwestorem.

2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST -00.00.00
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2 Rodzaje materiałów
Wszelkie materiały do wykonania posadzek ceramicznych ,wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego
stosowania w budownictwie
2.3.Pytki ceramiczne
Ze względu na charakter pomieszczeń i instytucji, w których sie znajdują, należy zastosować rektyfikowane płytki
gresowe nieszkliwione produkowane w technologii podwójnego zasypu.
Płytka wg wymogów zawartych w dokumentacji projektowej powinna spełniać następujące wymogi:
– nasiąkliwość wodna płytek =0,5% zgodnie z norma PN-EN 14411 GRUPA Bia,
– odporność na ścieranie wielebne max.175mm3 zgodnie z norma PN-EN ISO 10545-6,
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– wytrzymałość na zginanie min. 35 N/mm2 zgodnie z norma PN-EN ISO 10545-4,
– odporność na ścieranie PEI w kl.3 ( dla płytek szkliwionych) kl. 5 (dla płytek nieszkliwionych),
norma ISO 10545-7,
– odporność na plamienie w kl.5,
– mrozoodporność,
– odporność na szok termiczny.
Płytki ceramiczne ścienne powinny odpowiadać następującym normom:
– PN-EN 176:1996 – Pytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasiąkliwości wodnej E=3%.Grupa B I.
– PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E=6
Grupa B IIa.
– PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E=10%.
Grupa B IIb.
– PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%.
2.4 Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin to:
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– preparaty gruntujące podłoża np. SOPRO lub równoważne
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– masy szpachlowe samopoziomujące do wyrównania powierzchni
– środki do utwardzenia wewnętrznego (w masie) i powierzchniowego posadzek
Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne..

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00.00
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować miedzy innymi :
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kleju
– laty do sprawdzania równości powierzchni,
– poziomnice,
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kleju
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
– gąbki do mycia i czyszczenia,
– wkładki (krzyżyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1 Warunki przystąpienia do robót
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin i okładzin powinny być zakończone:
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.
2) Roboty należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC
3) Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą
kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości laty,
5.2 Zaprawy spoinowe (fugi)
Zaprawy spoinowe, silikony, zaprawy klejowe, grunty, uszczelnienia - wybór wg projektu.
Należy zastosować cementowa, elastyczną zaprawę spoinowa, odporną na oddziaływanie wody i zabrudzenia,
powinna spełniać wymagania CG2, zgodnie z norma PN-EN 13888 (niska chłonność wody).
5.3 .Zaprawa klejowa
Należy zastosować elastyczną zaprawę klejowa do gresów układanych na podłożu typu beton, tynk cementowy,
cementowo-wapienny, jastrych cementowy ( wylewka samopoziomująca).
Zaprawa ma być wodoodporna i mrozoodporna. Należy przed klejeniem zastosować odpowiednim preparat
gruntujący. Proponowane zastosowanie elastycznej zaprawy klejowej
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5.4.Grunty - podłoża chłonne typu tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, tynk gipsowy, beton, budowlane płyty
gipsowe, kartonowo-gipsowe należy przed klejeniem zagruntować preparatem gruntującym do podłoży chłonnych
powierzchni, do związywania kurzu i luźnych cząsteczek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00.00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6.
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą laty kontrolnej długości 2 m
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości
- sprawdzenie związania płytek z podkładem
- cała powierzchnia pod pytkami powinna być wypełniona klejem, przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny
wydawać głuchego odgłosu,

7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa:
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza sie w m2
na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując
wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie slupów, pilastrów,
fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00.00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ISO 13006:2001
Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nienasiąkliwość E>10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasiąkliwości wodnej E<3 %. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a.
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10 %. Grupa B II b.
PN-EN 121:1997 Płytki i pyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A IIa. Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A IIa. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2.
PN-EN ISO 10545-12:1999
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.
PN-EN ISO 10545-13:1990
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do
spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
- Instrukcje układania posadzek opracowane przez Producentów.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7),
wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek
ceramicznych
Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.
Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.
Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok.
Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok.

ROBOTY POSADZKOWE
CPV 45432100-5
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót posadzkowych z płytek gres oraz wykładzin podłogowych typu tarkett dla zadania pn. Przebudowa
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pomieszczeń Izby Przyjęć Szpitala im. Jana Pawła II w Głogowie, ul. Kościuszki 15 na PRACOWNIE I POMIESZCZENIA
TERENOWEGO ODDZIAŁU RCKiK WE WROCŁAWIU
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:
okładzin posadzkowych z płytek gres 30x30 oraz okładzin ściennych - płytki ceramiczne ścienne zgodnie
z dokumentacją i ustaleniami z Inwestorem.

2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST -00.00.00
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2 Rodzaje materiałów
Wszelkie materiały do wykonania posadzek ceramicznych ,wykładzin i okładzin powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie
POSADZKI Z PŁYTEK
Posadzki z płytek gresowych wykonać o wymiarach 30x30 cm o parametrach nie gorszych niż:
- nasiąkliwość wodna – wg normy PN-EN ISO 10545-3 mniejsze, równe 0,5%
- mrozoodporność – wg normy PN-EN ISO 10545 12 – wymagana
- odporność na plamienie – wg normy PN-EN ISO 10454 14 – min. Klasa 4
- twardość płytek – wg skali Mosha 1do – Mn. Klasy 7
- właściwości antypoślizgowe – wg normy DIN 51130 – R 1
- ścieralność wgłębna – wg normy PN-EN ISO 10545 6 – max 175 mm3
Prze ułożeniem posadzek w pomieszczeniach mokrych należy uprzednio zagruntować ściany, narożniki ścian, styki ścian
z posadzką, wpusty podłogowe, przejścia instalacji należy wzmocnić taśmą uszczelniającą po naniesieniu pierwszej
warstwy zaprawy uszczelniającej.
Na schodach ułożyć płytki o właściwościach antypoślizgowych R 9. Na zewnętrznych stopniach ułożyć płytki
mrozoodporne.
Spoiny między płytkami o regularnym kształcie, powinny być prostoliniowe. Szerokość spoin powinna wynosić max. 3
mm. Należy stosować spoiny nienasiąkliwe odporne na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych. Powierzchnia
posadzek powinna być równa.
POSADZKI Z WYKŁADZIN PCV
Ułożenie wykładziny rulonowej z tworzyw sztucznych wraz z jej zgrzewaniem
Technologia układania wykładzin powinna być zgodna z instrukcją producenta. Z uwagi na rygorystyczne warunki
gwarancyjne producenta wykładzin, zaleca się zlecenie tego zakresu robót specjalistycznej firmie posadzkarskiej.
Posadzki z wykładzin PVC – do komunikacji, pracowni i gabinetów lekarskich należy zastosować wykładzinę podłogową
tarketową zastosować wykładzinę tarketową, lub PCV homogeniczną lub heterogeniczną o parametrach nie gorszych
niż;
- klasa użytkowa EN 685 – 34
- grubość całkowita 2,0 mm
- grubość warstwy użytkowej 2,0 mm
- dostarczana w postaci rolki 2 m x 23-25 m
- waga – 2,70kg/m2
O wzorze bezkierunkowym, wzmocniona poliuretanem iQ PUR (nie wymaga stosowania dodatkowych powłok
zabezpieczających w całym okresie użytkowania}
- odporność na ścieranie wg EN 660 – grupa T
- wgniecenie resztkowe wg EN 433 - nie większe niż 0,03 mm
- napięcie indukowane wg EN 1815 – nie większe niż 2 kV
- właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 – R9
- Odporność chemiczna wg EN 423 – min. Dobra odporność
- atest Higieny PZH – „do stosowania w obiektach służby zdrowia”
- zgodna z aktualnymi, krajowymi przepisami p.poż
Na trakty komunikacyjne , poczekalnie parametry wykładziny powinny być dostosowane do tej funkcji

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1 Warunki przystąpienia do robót
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin i okładzin powinny być zakończone:
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.
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2) Przystąpienie do robót powinno nastąpić po dokładnym odkurzeniu i umyciu powierzchni
3) Roboty należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5ºC
4) Nawierzchnie ceramiczna podłogi można wykonać na podłożu betonowym ułożonym na stropie na wylewce
samopoziomującej
5) Dla zapewnienia dobrego związania tej warstwy z podłożem — powierzchnia podłoża powinna być chropowata
(np. porysowana).
6) Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą
kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości laty,
7) Jeżeli powierzchnia podłoża jest całkowiceie stwardniała, powinna być dokładnie oczyszczona i zmoczona wodą
5.2 Zaprawy spoinowe (fugi)
Zaprawy spoinowe, silikony, zaprawy klejowe, grunty, uszczelnienia - wybór wg projektu.
Należy zastosować cementowa, elastyczną zaprawę spoinowa, odporną na oddziaływanie wody i zabrudzenia,
powinna spełniać wymagania CG2, zgodnie z norma PN-EN 13888 (niska chłonność wody).
5.3 .Zaprawa klejowa
Należy zastosować elastyczną zaprawę klejowa do gresów układanych na podłożu typu beton, tynk cementowy,
cementowo-wapienny, jastrych cementowy ( wylewka samopoziomująca).
Zaprawa ma być wodoodporna i mrozoodporna. Należy przed klejeniem zastosować odpowiednim preparat
gruntujący. Proponowane zastosowanie elastycznej zaprawy klejowej
5.4.Grunty - podłoża chłonne typu tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, tynk gipsowy, beton, budowlane płyty
gipsowe, kartonowo-gipsowe należy przed klejeniem zagruntować preparatem gruntującym do podłoży chłonnych
powierzchni, do związywania kurzu i luźnych cząsteczek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00.00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6.
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą laty kontrolnej długości 2 m
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości
- sprawdzenie związania płytek z podkładem
- cała powierzchnia pod pytkami powinna być wypełniona klejem, przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny
wydawać głuchego odgłosu,

7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa:
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza sie w m2
na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując
wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie slupów, pilastrów,
fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00.00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ISO 13006:2001
Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nienasiąkliwość E>10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasiąkliwości wodnej E<3 %. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a.
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10 %. Grupa B II b.
PN-EN 121:1997 Płytki i pyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A IIa. Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A IIa. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2.
PN-EN ISO 10545-12:1999
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.
PN-EN ISO 10545-13:1990
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do
spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
- Instrukcje układania posadzek opracowane przez Producentów.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7),
wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek
ceramicznych
Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.
Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.
Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok.
Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok.

ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót malarskich realizowanych wewnątrz budynku.
Roboty będą wykonywane podczas realizacji zadania pn. Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć Szpitala im. Jana
Pawła II w Głogowie, ul. Kościuszki 15 na PRACOWNIE I POMIESZCZENIA TERENOWEGO ODDZIAŁU RCKiK WE
WROCŁAWIU
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mięć miejsce tylko w przypadkach małych
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze podstawowe
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.
1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania
wewnętrznego obiektów budowlanych nie narażonych na agresje chemiczną.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów
oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych powierzchni obiektów
oraz ich odbiorów.

2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST -00.00.00
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Projektant zaleca zastosowanie :
Ściany i sufity
Należy zastosować farbę lateksową z uprzednim gruntowaniem do malowania powłok ścian ścian,
farba odporna na ścieranie, bezzapachowa, wysokokryjąca, przeciwalergiczna, odporna na działanie UV
– kolory pastelowe.
Malowanie sufitów - farbą emulsyjną, z uprzednim zagruntowaniem.
Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tych samych kryteriów technicznych
oraz po uzgodnieniu ich z projektantem i Inżynierem budowy.
2.2 Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
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Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00.00
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– pędzle i walki,
– mieszadła napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,
– agregaty malarskie ze sprężarkami,
– drabiny i rusztowania

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00.00 .00
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu.
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy
PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00.00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1 Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych
i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),ułożeniu
posadzek i okładzin
całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,
Drugie malowanie można wykonywać po:
wykonaniu tzw. białego montażu,
ułożeniu posadzek z przybiciem listew przyściennych i cokołów,
5.2
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
5.2.1 Powierzchnia powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej obszar oraz
resztek starej powłoki malarskiej. Podłoże powinno być suche tj. wilgotność w zależności od rodzaju farby, która
wykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej przez producenta.
Dopuszcza sie chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powłokach:
a) spękań,
b) łuszczenia się powłok,
c) odstawania powłok od podłoża.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” .
Farby i środki gruntujące utyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt.2.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,
– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie.

7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów.
Z obliczonej powierzchni nie potrąca sie otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni
każdego z nich do 0,5 m2.
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W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe
dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14
KNNR 2.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8
8.1 Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
PN-EN 13300:2002
Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity.
Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998
Emalie
olejno-zywiczne,
ftalowe,
ftalowe
modyfikowane
i
ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998
Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997
Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002
Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnątrz.
PN-C-81901:2002
Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
PN-C-81914:2002
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych (tom I, czesc 4) Arkady,Warszawa
1990 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4:
Powłoki
malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r.
opracowala: Grażyna Lenczyk
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