®

®

Temat

Przebudowa parteru Centrum Kultury Wrocław Zachóddostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

Stadium

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
– Część budowlana, instalacyjna i elektryczna.

Adres

Wrocław ul. Chociebuska 4-6.
dz.nr 1/6 AM-4 , o/ Nowy Dwór

Inwestor

Centrum Kultury Wrocław Zachód

Nr specyfikacji

B0.00, B0.01, B0.02, B0.03, B0.04, B0.05,
SST 02.01, SST 02.02, SST 02.03.

Kody CPV
działy

CPV 45000 000-7 Roboty budowlane

grupy

CPV45300000-0 Roboty instalacyjne
CPV45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

klasy

kategorie

CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe ,pozostałe
CPV 45310000-3 Roboty elektryczne
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45410000-4 – Wykonanie tynków
CPV 45223000-8 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie
CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
CPV 45442100-8 Roboty malarskie
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji
CPV45313100-5 Instalowanie wind
CPV 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacji

Opracował: mgr inż. Piotr Niewadzi

Wrocław, lipiec 2019 r.
1

SPIS TREŚCI
B 0.00 Specyfikacja ogólna wykonania i odbioru robót budowlanych
B 0.01 Roboty rozbiórkowe i murarskie
B 0.02 Ścianki działowe i okładziny z płyt g-k
B 0.03 Roboty malarskie
B 0.04 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
B 0.05 Pokrywanie podłóg i ścian

str. 3
str. 11
str. 12
str. 14
str. 18
str. 21

SST 02.01.Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej ody zimnej i ciepłej

str. 24

SST 02.02. Budowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
SST 02.03. Wykonanie tynków

str. 31
str. 36

2

B0.00 Specyfikacja ogólna wykonania i odbioru robót
budowlanych
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Prace budowlane ujęte w niniejsze j specyfikacji obejmują

„Przebudowę Centrum Kultury Wrocław Zachód- dostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych ”.
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Prace budowlane ujęte są w opisie prac budowlanych.
DANE OGÓLNE
Obiekt: budynek Centrum Kultury Wrocław Zachód , Wrocław ul. Chociebuska 4-6.
Inwestor: - Centrum Kultury Wrocław Zachód
Projektant: arch. mgr inż. Ewa Kowalewska – Niewadzi.
Kody robót
CPV 45000 000-7 Roboty budowlane
CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe , pozostałe
CPV 45223000-8 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie
CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
CPV 45442100-8 Roboty malarskie
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
CPV 331210-1
Instalowanie wentylacji
1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Zabezpieczenie wejścia i otoczenia budynku, wydzielenie miejsca na usytuowanie kontenera na gruz
i miejsca składowania materiałów z rozbiórki. W czasie wykonywania robót należy zabezpieczyć teren
prowadzonych robót wyłączając obszar prac z eksploatacji budynku i dostępu osób niepowołanych.
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany. który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.4. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.5. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.
1.4.6. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne. w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
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1.4.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń. w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.
1.4.9. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć projekt prac remontowych, protokoły
odbiorów, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu.
1.4.10. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.
1.4.11. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.12. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w
rozdziale 8.
1.4.13. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.14. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów. inżynierów budownictwa oraz urbanistów
(tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 932 ).
1.4.15. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.16. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót. upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę
1.4.18. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.19. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.20. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.21. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych
z prowadzeniem budowy.
1.4.22. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.
1.4.23. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.4.24. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i
przekazania do eksploatacji.
1.4.25. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
oraz dokumentację projektową i kompletną ST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis. część graficzną i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak. jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST
i obowiązującymi norami certyfikatami i wymogami przepisów budowlanych
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami. a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku. gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi. a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż
do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki
ostrzegawcze, dozór i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy,
b) podejmować wszelkie konieczne 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, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
lokalizację, magazynów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem kanalizacji pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami. na terenie prowadzonych robót.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie prowadzonych
robót takich jak instalacje sanitarne, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na terenie prowadzonych robót
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą
dopuszczone na teren budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty wprowadzenia na budowę do daty odbioru końcowego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm;
2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie
postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych
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 zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca

6

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
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 Inspektora nadzoru.
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3.SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST, projektem organizacji robót i planem BIOZ zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 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, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg 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
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- projekt organizacji budowy i plan BIOZ,
- harmonogram robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
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wymaganiami SST, projektem organizacji robót, harmonogramem, planem BIZ oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania Do umożliwienia jemu
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru 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.
Kontroli jakości podlegają roboty na każdym etapie.
Przy robotach polegających na wykonaniu wyburzeń i nowych otworów należy skontrolować
równoległość krawędzi, pionowość i wypoziomowanie krawędzi wykonanych otworów .
7. OBMIAR ROBÓT
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. W ramach
wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w umowie.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
Opis sposobu odbioru robót budowlanych;
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
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c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.
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.
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.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca pisemnie powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
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 końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór końcowy
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszona pisemnie przez
Wykonawcę Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
umowie.
Odbioru końcowego 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 z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją 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 końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty określone w umowie
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru końcowego robót.
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Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór ostateczny
Przed upływem okresu gwarancji Zamawiający powoła komisję, celem dokonania przeglądu prac
wykonanych w ramach przedmiotu umowy.
Odbiór ostateczny zostanie dokonany po upływie okresu gwarancji i usunięciu przez Wykonawcę
ewentualnie stwierdzonych wad.
8.6. Odbiory robót
Odbiorowi podlegają wszystkie elementy wykonywanych robót.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo potwierdzone pisemnie przez
Inspektora Nadzoru i Wykonawcę.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Opis sposobu rozliczenia robót i prac towarzyszących
9.1. Ustalenia ogólne
Rozliczenie robót nastąpi na podstawie ustaleń zawartych w Umowie pomiędzy zamawiającym a
wykonawcą
Podstawą płatności dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające
się na wykonanie przedmiotu zamówienia, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej
oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne
Dokumenty związane:
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990
rok.
Norma ISO ( seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i
zarządzania systemami zapewnienia jakości.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych
urządzeń lub metod.
Przed sporządzeniem oferty na prace budowlane należy zapoznać się szczegółowo z
dokumentacją budowlaną: częścią rysunkową i opisową. Przy wykryciu ewentualnych
rozbieżności lub niejasności należy się przed sporządzeniem oferty skontaktować z
Zamawiającym w celu ich wyeliminowania. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą
posiadać wszystkie wymagane odpowiednimi przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty zgodności,
itp. Zastosowane rozwiązania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa
budowlanego i normami.
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B 0.01 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Roboty rozbiórkowe , murarskie i konstrukcyjne.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Prace budowlane ujęte w niniejsze j specyfikacji obejmują
Wykonanie otworów w ścianie murowanych, osadzenie nadproży stalowych ,rozbiórka ścianek
działowych przy „Przebudowie parteru Centrum Kultury Wrocław Zachód- dostosowanie

do potrzeb osób niepełnosprawnych ”.
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Kody robót
CPV 45000 000-7 Roboty budowlane
CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe .
CPV223000-6 budowlane w zakresie konstrukcji.
CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie.

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Stemplowanie, uzupełnianie tynków i osiatkowanie nadproży.
2. MATERIAŁY
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm.
2.1 Wymagania i tolerancje wymiarowe dla materiałów budowlanych
Zaprawy
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
Woda
Do przygotowania zapraw stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN1008:2004 „ Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i oceny przydatności
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań można
stosować wodę wodociągową pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
3. SPRZĘT
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót
budowlanych zgodnie z założoną jakością
Według ST B0.00
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące środków transportu;
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Materiały i elementy mogą być dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach
dojazdowych do budynku
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcyjne powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami
5. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne
informacje dotycząc odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń a także wymagania
specjalne;
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Roboty rozbiórkowe i wykonywanie otworów należy wykonywać z zachowaniem środków
bezpieczeństwa.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych związanych z demontażem istniejących i
osadzeniem nowych, stalowych nadproży, należy miejsce prowadzonych prac zabezpieczyć przez
podstemplowanie zagrożonych stropów i ścian.
Przy rozbiórkach powstały gruz należy usunąć poza budynek i wywieźć na legalne wysypisko.
Roboty polegają na usunięciu gruzu powstałego z rozbiórek czasie rozbiórek i remontu z placu budowy.
Gruz należy usunąć z budynku do podstawionego kontenera lub prosto na samochód samowyładowczy
ewentualnie wynieść ręcznie i wywieźć na legalne wysypisko
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót. za ich zgodność z dokumentacją projektową. wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Przestrzegać wymogów technologicznych związanych z montażem nadproży:
– teowe, stalowe, gorącowalcowane kształtowniki nadproża osadzać w murze kolejno , przystępując do
montażu kolejnego kształtownika po uzyskaniu odpowiedniej współpracy- nośności uprzednio
zamontowanych,
-belki stalowe nadproża połączyć ze sobą poprzez skręcenie śrubami lub zespawanie ,
- kształtowniki stalowe, obłożyć siatką typu Rabitz’a,
-gniazda belek zwilżać przed wypełnieniem zaprawą cementową,
-belki naprężać przez klinowanie od góry po związaniu zaprawy w gniazdach.
-powierzchnie kształtowników stalowych wyszpałdować i otynkować.
Otwory drzwiowe wykonać po związaniu zaprawy (min 7 dni) najlepiej przez wykonanie nacięć w
murze.
Prace należy powierzać osobom przeszkolonym w zakresie BHP.
W razie wątpliwości lub pojawienia się nieprzewidzianych projektem okoliczności należy kontaktować
się z jednostką projektową. Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku należy konsultować z
projektantem.
Roboty murarskie wykonywać z cegły ceramicznej pełnej lub dziurawki , zgodnie z zasadami
Norm Polskich oraz sztuką i wiedzą budowlaną. Łączenie elementów muru wykonywać za pomocą
zaprawy murarskiej cementowo-wapiennej marki ≥M4.
Roboty tynkarskie wykonywać z zachowaniem zasad podanych w PN 70/B-10100.
6. KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT
Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w
nawiązaniu do dokumentów odniesienia
Kontroli jakości podlegają roboty na każdym etapie. Należy skontrolować równoległość krawędzi,
pionowość i wypoziomowanie krawędzi wykonanych otworów .
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7. OBMIAR ROBÓT
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;
Według jednostek ujętych w przedmiarach i kosztorysach ofertowych
8. ODBIÓR ROBÓT
Opis sposobu odbioru robót budowlanych;
Odbiorowi podlegają wszystkie elementy wykonywanych robót. W przypadku wykonywania otworów
drzwiowych w murze kontroluje się :
- wykonanie tynków uzupełniających
- pionowość i wypoziomowanie krawędzi otworów
W przypadku tynków uzupełniających należy sprawdzić: równość powierzchni, dopasowanie
powierzchni tynku uzupełniającego do istniejącego tynku ( nie powinno być widać granicy)
W przypadku innych robót związanych z uzupełnieniami i przemurowaniami należy zwrócić uwagę,
aby miejsca naprawiane nie odbiegały jakością i sposobem wykonania od istniejących
Podstawą odbioru tego zakresu robót są kwity przyjęcia gruzu na wysypisko. Po wywiezieniu należy
sprawdzić, czy usunięto cały gruz powstały w trakcie wykonywania robót remontowych oraz czy
otoczenie budynku zostało uprzątnięte z resztek gruzu i zanieczyszczeń
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Opis sposobu rozliczenia robót i prac towarzyszących
Według ST B0.00
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne
1. PN-EN 197-1:2002
Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
użytku.
2. PN-EN 413-1:2005
Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.
3. PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
4. PN-EN 771-1:2006
Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne.
5. PN-EN 998-2:2004
Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa murarska.
6. PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
7. PN-B-10104:2005
Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia – Zaprawy o określonej
składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy.
8. PN-B-12030:1996
Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, przechowywanie i transport.
9. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 z późn. Zmianami).
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część A – Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – 2006 rok.
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B0.03 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Roboty malarskie
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Prace budowlane ujęte w niniejsze j specyfikacji obejmują
Malowanie ścian i sufitów, naprawę tynków –przy „Przebudowie parteru Centrum Kultury
Wrocław Zachód- dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych”
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Kody robót
CPV 45000 000-7 Roboty budowlane

CPV 45442100-8 Roboty malarskie
1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
2. MATERIAŁY
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i
kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm;
2.1 Wymagania i tolerancje wymiarowe dla materiałów budowlanych
Materiały do robót malarskich
Rozcieńczalniki.
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
- wodę - do farb emulsyjnych i lateksowych ,
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
Farby budowlane gotowe.
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wymagania dla farb:
- lepkość umowna: min. 60,
- gęstość: max. 1,6 g/cm3
- zawartość substancji lotnych w % masy max. 45%
- roztarcie pigmentów: max. 90 m
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia
wyschnięcia - max. 2 godz.
Wymagania dla powłok:
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
- grubość -100-120 µm
- przyczepność do podłoża - 1 stopień,
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- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od
podłoża,
- twardość względna - min. 0,1,
- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować
uszkodzenia powłoki,
- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie
powłoki.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.
Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajność - 6-8 m2/dm3
czas schnięcia - 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajność - 6-10 m2/dm3
3. SPRZĘT
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót
budowlanych zgodnie z założoną jakością;
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 wałki
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji
składników farb
- agregaty malarskie ze sprężarkami
- drabiny i rusztowania
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące środków transportu;
Materiały i elementy mogą być dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na
drogach dojazdowych do budynku
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcyjne powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami
5. WYKONANIE ROBÓT
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz
niezbędne informacje dotycząc odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń a także
wymagania specjalne;
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Roboty malarskie
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do
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temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania
temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
- całkowitym ułożeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.
Przygotowanie podłoży.
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu,
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie
wypełnić zaprawą cementowo - wapienną.
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PNISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
Przygotowanie podłoża – farba emulsyjna akrylowa :
Farba silikatowa stosowana na wszystkie podłoża (cegła, gips, beton, płyty gipsowo-kartonowe).
Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane zakleić lub zakryć.
Podłoże musi być nośne, suche, czyste, niezakurzone, niezatłuszczone. Należy usunąć odstające
kawałki i płaty.
Sypiące się powierzchnie oczyścić mechanicznie, zmyć wodą z amoniakiem, a następnie czystą wodą
lub oczyścić strumieniem pary wodnej nasyconej.
Podłoża mocno wchłaniające pokryć preparatem do gruntowania i impregnacji podłoży (należy
zapoznać się z instrukcją preparatów przed zastosowaniem). Do reperacji nie stosować materiałów
zawierających wapno.
Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1: 3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
Wykonywanie powłok malarskich.
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok
powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów
pędzla.
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem,
bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny
mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować
farby w różnych odcieniach.
Farba silikatowa :
Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoża min. +5°C.
Wszelkie dane i informacje odnoszą się do temp. +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%.
W innych warunkach czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie.
Warstwę świeżej farby należy chronić przed deszczem i nadmiernym wyschnięciem oraz mrozem.
Unikać przeciągów oraz bezpośredniego oddziaływania słońca.
Nie dodawać kredy, wapna ani innych dodatków bez uzgodnienia z producentem.
Próbne wymalowania.
Przed zamówieniem farb kolorystyka zostanie uzgodnoina z zamawiający w oparciu o wzornik NCS
W tym celu należy dokonać wymalowań na próbnym nośniku ( zagruntowanej płycie suchego tynku ) o
wymiarach ok. 2 m2. Ekspozycja próbników powinna być w miejscu wymalowań tzn. Ostatecznej
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akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Zamawiający , Inspektor nadzoru w porozumieniu z
Projektantem.
6. KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT
Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych
w nawiązaniu do dokumentów odniesienia
Według ST B0.00
7. OBMIAR ROBÓT
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;
Według ST B0.00

8. ODBIÓR ROBÓT
Opis sposobu odbioru robót budowlanych;
Według ST B0.00
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Opis sposobu rozliczenia robót i prac towarzyszących
Według ST B0.00
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
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-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkilowe
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.
Norma ISO ( seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i
zarządzania systemami zapewnienia jakości.
PN-80/M-02138 Tolerancja kształtu i położenia. Wymiary.
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B0.04 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Prace budowlane ujęte w niniejsze j specyfikacji obejmują
Montaż stolarki drzwiowej –przy „Przebudowie parteru Centrum Kultury Wrocław
Zachód- dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych”
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Kody robót
CPV 45000 000-7 Roboty budowlane
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

2. MATEIAŁY
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm;
2.1 Wymagania i tolerancje wymiarowe dla materiałów budowlanych
Drzwi drewniane
Należy montować drzwi drewniane, płytowe, wzorowane na drzwiach istniejących, mające
dopuszczenie do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, spełniające wymagania
odpowiednich norm i posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Okucia
Każdy wyrób powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowoosłonowe
Okucia powinny odpowiadać wymogom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm –
wymaganiom określonym w świadectwach ITB dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobu
wyposażonego okucia, na które nie została ustanowiona norma Okucia powinny być zabezpieczone
fabrycznie trwałymi powłokami lub wykonane ze stali nierdzewnej
Szkło
Do szklenia należy używać szyb zespolonych termofloat wg. PN-78/B-13050 oraz PN-B-13079,
współczynnik przenikania ciepła minimum K=1,1
Uszczelki i przekładki
Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymogom:
-twardość wg. Shore’a min. 35-40
- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa
-odporność na temperaturę od -30 do +80 0C
-nienasiąkliwość
-trwałość min. 20 lat
3. SPRZĘT
Do wykonania i montażu stolarki może być użyty dowolny sprzęt spełniający warunek dopuszczenia do
bezpiecznego korzystania
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4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące środków transportu;
Materiały i elementy mogą być dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach
dojazdowych do budynku
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcyjne powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami
5. WYKONANIE ROBÓT
Montaż drzwi drewnianych
Drzwi muszą być zamocowane w sposób mechaniczny
Pianki, kleje lub podobne materiały nie są dozwolone jako materiały mocujące.
Do wypełnienia przestrzeni pomiędzy ościeżnicą a ścianą dla drzwi przeciwpożarowych należy używać
wyłącznie zaprawy lub pianki atestowanej jako przeznaczona do zastosowania do drzwi o odporności
ogniowej.
Przy mocowaniu musi być zagwarantowana możliwość ruchu wywołanego zmianami temperatury.
Do mocowania należy stosować atestowane kotwy, montowane według instrukcji producenta
Po zakończeniu prac montażowych należy sprawdzić funkcjonowanie wszystkich części otwieranych
oraz sporządzić odnośny protokół
Po zakończeniu montażu należy pouczyć użytkownika o środkach i warunkach bieżącej konserwacji i
utrzymaniu w dobrym stanie zamontowanych elementów w celu utrzymania zdatności do użytkowania
6. KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT
Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w
nawiązaniu do dokumentów odniesienia
7. OBMIAR ROBÓT
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;
Według ST B0.00
8. ODBIÓR ROBÓT
Opis sposobu odbioru robót budowlanych;
Według ST B0.00
Pionowość i wypoziomowanie osadzenia
Dokładność osadzenia i kotwienia
Prawidłowość działania okuć
Stanu powierzchni
Zabezpieczenia antykorozyjnego
Zaświadczenia o jakości i świadectwa wystawiane przez producenta
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Opis sposobu rozliczenia robót i prac towarzyszących
Według ST B0.00
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne
PN-80/M-02138 Tolerancja kształtu i położenia. Wymiary
PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia palności materiałów
budowlanych - wraz ze zmianą PN-B-02874/Az1:1999
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik
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przenikania ciepła. Metoda obliczania
PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja
PN-EN 12365-1:2004 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i
ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
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B0.05 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Pokrywanie podłóg i ścian
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Prace budowlane ujęte w niniejsze j specyfikacji obejmują
Kładzenie płytek –przy „Przebudowie parteru Centrum Kultury Wrocław Zachóddostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych”
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Kody robót
CPV 45000 000-7 Roboty budowlane
CPV 45431000-7-6 Kładzenie płytek

2. MATERIAŁY
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm;
2.1 Wymagania i tolerancje wymiarowe dla materiałów budowlanych
Wymagania dotyczące podłóg z płytek ceramicznych :
- stopień antypoślizgowości dla stopy w obuwiu – R-9,
- wymiary geometryczne 30 x 60 cm,
- kolorystyka wg opisu w projekcie budowlanym.
Wymagania dotyczące okładzin ścian z płytek ceramicznych :
- wymiary geometryczne 40 x 40 cm,
- kolorystyka wg opisu w projekcie budowlanym.
3. SPRZĘT
Do wykonywani a robót można użyć każdego rodzaju sprzętu zapewniającego uzyskanie odpowiedniej
jakości robót oraz bezpieczeństwa pracowników
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące środków transportu;
Materiały i elementy mogą być dowolnymi środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach
dojazdowych do budynku
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcyjne powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami
5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Warunki wykonania prac
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- przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów
- okładziny i wykładziny należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +50C
- wykonane okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić prze nasłonecznieniem i
przewiewem
- pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzane
Podłoża pod posadzki
Podłoże betonowe należy oczyścić ze starych warstw klejowych i bitumicznych, usunąć wykruszone
elementy betonu, ubytki uzupełnić a całe podłoże wyrównać za pomocą mas wyrównawczych na bazie
cementu.
Podłoża pod płytki ceramiczne podłogowe może stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Powierzchnia podkładu powinna być wyrównana, zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków,
czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami,
farbami i środkami antyadhezyjnymi.
Gruntowanie.
Przy wykonywaniu prac posadzkowych należy używać systemowych gruntów pod posadzki oraz pod
warstwy wyrównujące.
6. KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT
Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w
nawiązaniu do dokumentów odniesienia
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin i okładzin badaniom powinny
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały – płytki ceramiczne i materiały klejące i spoinujące powinny spełniać wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać wymaganiom dokumentacji
projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach technicznych.
Badanie podkładu powinno odbywać się bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymagane szorstkości,
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
- sprawdzenia równości podkładu, który przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i
kierunkach łatę 2 metrową,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
sprawdzenie obejmuje szerokość i prostoliniowość
- ewentualne sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi
Wyniki badań powinny spełniać wymagania określone w niniejszej specyfikacji.
Wymagania i tolerancje wymiarowe
Wymagania dotyczące okładzin
- cała powierzchni okładziny powinna mieć jednolitą barwę, zgodną ze wzorcem ( nie dotyczy
wykładzin, dla których różnorodność barw jest zamierzona)
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta
- dopuszczalne odchylenie krawędzi okładziny od kierunku pionowego i poziomego nie powinno być
większe niż 2 mm na długości łaty ( 2 m)
-elementy wykończeniowe powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta
7. OBMIAR ROBÓT
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;
Według ST B0.00
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8. ODBIÓR ROBÓT
Opis sposobu odbioru robót budowlanych;
Według ST B0.00
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przedmiotem odbioru robót zanikających związanych z robotami wykładzinowymi i okładzinowymi są
podłoża. Należy przeprowadzić badania podłoży wymienione w pkt 6 i porównać je z wymaganiami z
pkt. 5
8.2 Odbiór częściowy
Nie przewiduje się przeprowadzani odbiorów częściowych
8.3 Odbiór końcowy
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu, jakości i zgodności z dokumentacją.
Zasady przeprowadzania odbioru reguluje umowa z Wykonawcą.
Odbiór robót okładzinowych i wykładzinowych odbywa się w ramach odbioru końcowego całego
zakresu umownego.
Wykonawca robót przedstawi komisji komplet dokumentów w tym dokumenty dotyczące robót
okładzinowych i wykładzinowych.
Odbiór robót posadzkowych
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez
ocenę wzrokową,
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych ; badania prostoliniowości
należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości
spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać
przez ocenę wzrokową,
Odbiór posadzki odbywa się w pozycji jakiej jest ona zwykle użytkowana tzn. na stojąco lub siedząco.
Odbiór odbywa się w normalnych warunkach oświetleniowych panujących w danym pomieszczeniu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Opis sposobu rozliczenia robót i prac towarzyszących
Według [ST B0.00]
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT
– CZĘŚĆ INSTALACE WOD-KAN I CWU
SST-02.01 BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI
WODOCIĄGOWEJ WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ.
CPV 45332200-5.
1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ SST 02.01.
1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej:
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 02.01. są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowej, wody zimnej i ciepłej w pomieszczeniach –
przy „Przebudowie parteru Centrum Kultury Wrocław Zachód- dostosowanie do potrzeb
osób niepełnosprawnych”.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach
montażowych powiązanych z przebudową projektowanej instalacji wodociągowej dla
rozprowadzenia wody zimnej i ciepłej do projektowanych urządzeń .
Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg dokumentacji
projektowej branży sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i
szczegółowych wytycznych producentów.
1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociągowej, według dokumentacji projektowej,
obejmuje:
a). Instalacja wody zimnej,
b). Instalacja ciepłej wody użytkowej
1.3. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
SST – 02.01.
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowa
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
• Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające
wykonanie wszystkich robót w zakresie instalacji wody zimnej, ciepłej.
• Specyfikacja SST obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz
wykonawstwem robót budowlano – montażowych instalacji wody zimnej ,ciepłej .
• Zakres obejmuje również:
• zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,
• wymagania w zakresie właściwości materiałów,
• zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu
•
technologicznym,
• demontaż istniejącej instalacji
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1.4. Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST.02.01:
•

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich
zgodność z Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B., Specyfikacją Techniczną
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

•

Wyposażenie w budynku sądu

•

urządzenia i instalację wodociągową wody zimnej oraz przygotowania ciepłej wody
użytkowej.

•

Ciepła woda użytkowa będzie przygotowana w istniejącym węźle cieplnym /nie jest
tematem opracowania –bez zmian /.

•

Wewnętrzną instalację wody zimnej/ podejścia –, oraz pion wodociągowe wykonać z rur
/pex-al.-pex/ na odcinku do punktu czerpalnego włączenia do podejścia , rury układać
w bruzdach ściennych oraz pod posadzką / wg projektu/,

•

Instalacje z rur pex-al.-pex w izolacji z spienionego polietylenu grubości

•

W odgałęzieniach wbudować zawory kulowe odcinające / wz, cwu , /.,

•

Przewody rozprowadzające do punktów czerpalnych
wykonać z sieciowanego
polietylenu typu pex-al.-pex o połączeniach zaciskowych pod posadzką , rury prowadzić
w izolacji cieplnej z poliuretanu gr 6mm.

•

Podejścia pod zawory czerpalne z nastawą czasową / bateria stojaca–umywalkowa,
montować na płytce montażowej za pomocą kolanka przykręcanego,

•

Odcinki rur mocować uchwytami systemowymi z wkładką gumową ,przykręcanymi .,

•

Przybory sanitarne z instalacją wodociągową łączyć przez podejścia dopływowe z
łączników i kształtek przynależnych do projektowanego systemu z rur polietylenowych.

•

Instalację wody ppoż.- nie jest tematem opracowania .

•

Woda doprowadzona do budynku z przyłącza z rur pehd / przyłącze wody pozostaje bez
zmian/.

•

Po zakończeniu robót montażowych instalację poddać próbie ciśnieniowej na szczelność
o wartości 9,0bar i wyregulować,

2.0 MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ogólnej wykonania i
odbioru robót budowlanych [ST B0.00]
- Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, o parametrach
równoważnych do przyjętych w projekcie, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego
i projektanta w ramach nadzoru autorskiego. Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów
powodujące konieczność wykonania dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca.
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące, nowe
materiały:
•

łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane do połączeń gwintowanych 20 15mm,

•

rury z polietylenu sieciowanego typu pex-al.-pex 16 mm, z systemem łączników
zaprasowywanych,

25

•

podejścia czerpalne z kurkiem odcinającym i łącznikiem elastycznym,

•

baterie czerpalne jednouchwytowe stojące łączone od dołu, wodooszczędne w części biurowej
– czasowe z ustawioną temp. /.

•

zawory odcinające kulowe mufowe ze śrubunkiem dla średnicy 15 dla ciśnienia PN16,

•

izolacja ochronna i cieplna z spienionego polietylenu PE o zamkniętych porach ~ 6 – 20mm

•

Przejścia rur stalowych przez ściany i stropy na granicy stref ogniowych o odporności:
stropy EL 60; - nie jest wymagane / srednica przejścia < niż d50 /.

Mogą być stosowane wyroby posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora.
3.0.

SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ogólnej wykonania i odbioru
robót budowlanych [ST B0.00].
3.1.
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i
obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
3.2.
W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe
instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty
eksploatacyjne.
•
•
•
•
•
•
•
4.0.

Spawarka elektryczna transformatorowa,
Narzędzia do połączeń rur polietylenowych metodą zaciskową wg zastosowanego systemu,
Elektronarzędzia,
Elektro gwintownice do rur stalowych stacjonarne i przenośne,
Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
Pompa do prób ciśnieniowych
Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania,
TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ogólnej wykonania i odbioru
robót budowlanych [ST B0.00]
• Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
• Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i
przystosowane do transportu występujących w technologii robót demontażowych i
montażowych instalacji wody.
• W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów
bhp ujętych w planie BIOZ.
• Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.01 prac należy stosować
następujące środki transportu:
• Samochód dostawczy 0,9t,
• Samochód skrzyniowy 510 t,
• Samochód techniczny typu warsztatowego z kompletem narzędzi i sprzętu do prac
spawalniczych,
• Samochód serwisowy wod-kan,
• Samochód z podnośnikiem koszowym,
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•
•

Żuraw samochodowy samojezdny o udźwigu do 6t,
Wózek widłowy z kontenerem na odpady,

5. 0 WYKONANIE ROBÓT.
5.1.

Zasady ogólne wykonania robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ogólnej wykonania i odbioru
robót budowlanych [ST B0.00].
5.2.

Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją SST –02.01

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST – 02.01, są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowej, wody zimnej i ciepłej wody użytkowej w budynku
sądu.
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z
projektowaną budową instalacji sanitarnych i obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót
montażowych wg dokumentacji projektowej, branży sanitarnej – w remontowanym budynku sądu.
Roboty montażowe instalacji wody zimnej i ciepłej wykonać zgodnie z projektem
Montaż przewodów rozdzielczych wody zimnej i ciepłej:
•

Podwieszane w bruzdach instalacyjnych z rur pex-al.-pex o średnicy  15mm za pomocą
typowego systemu montażu rur

•

W bruzdach ściennych z polietylenu sieciowanego pex-al.-pex, w izolacji

•

Rury wodociągowe należy izolować przed skraplaniem pary wodnej oraz zabezpieczyć w
bruzdach otuliną z pianki polietylenowej o zamkniętych porach grubości 6 - 20mm,
Montaż zasilania w wodę zimną ,cwu :

•

Zawory kulowe odcinając ze śrubunkiem średnicy  15mm dla ciśnienia PN16,

•

Montaż podejść czerpalnych pod baterie czerpalne z łączników systemowych 15mm,

•

Płytka montażowa do zaworu czerpalnego pojedyncza i baterii,

•

Kolanko do mocowania z gwintem wewnętrznym 15mm,

•

Wężyk elastyczny w oplocie metalowym o długości 500mm  - 15mm,

•

Wykonanie bruzd ściennych pionowych i poziomych wraz z zakryciem płytami GK,

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ogólnej wykonania i odbioru
robót budowlanych [ST B0.00].
6.2 Kontrola i badanie w trakcie robót,
Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu odpowiedzialnemu za realizację projektu. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem zgodności
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru.
Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i
zabezpieczające.
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Próby szczelności ciśnieniowe na ciśnienie 9 bar, lecz nie mniej niż 1,5 ciśnienia roboczego,
osobno dla rur stalowych, osobno dla rur pex-al.-pex
Płukanie instalacji wodą z wodociągu lokalne wraz z badaniem bakteriologicznym wody w
stacji sanepidu,
7.0 OBMIAR ROBÓT.
7.1 Ogólne zasady obmiaru,
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót znajdują się w specyfikacji ogólnej wykonania i
odbioru robót budowlanych [ST B0.00].
7.2. Jednostką obmiarową jest:
1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepła, - łącznie z rurami łącznikami i kształtkami i
izolacją cieplną,
1szt -zawory odcinające, przelotowe, zwrotne i inną armaturą: regulacyjna,
1mb -izolacja cieplna,
1kpl -podejścia dopływowe i odpływowe,
1szt –przejścia tulejowe przez ściany i stropy,
8.0 ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.
8.1 Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ogólnej wykonania i odbioru
robót budowlanych [ST B0.00]
8.2.W ramach odbioru należy:
• Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną.
• Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca
obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
• protokół ukończenia robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego,
• Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi
zmianami,
• Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
• Recepty i ustalenia technologiczne,
• Wyniki pomiarów kontrolnych i badań,
• Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń,
Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Wymagania ogólne:
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ogólnej wykonania i odbioru
robót budowlanych [ST B0.00].

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
“Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, t. II z 1988r –
Instalacje sanitarne i przemysłowe,”
“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r,”
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Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane – wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 2002
roku),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690).
–w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia,
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,
Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz.
U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych
Polskich Norm dla budownictwa, / z późniejszymi zmianami/.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich
Norm dla budownictwa . / z późniejszymi zmianami/.
Stosować się do przepisów BHP zgodnie z:
Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401. / z późniejszymi
zmianami/.
Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844. / z późniejszymi zmianami/.
PN –EN 45014:2000. Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.
PN –92 /B –10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN –81 /B –10725 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN –96 /B –02873 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych . / z późniejszymi
zmianami/.
PN –92 /B –01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
PN –92 /B –01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.
• PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociągowych.
• PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
• PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
• PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.
• PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania.
• PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.
•

PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. / z późniejszymi zmianami/.
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SST 02.02. BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ
CPV: 45332300-6
1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej:
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 02.02. są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach - przy
„Przebudowie parteru Centrum Kultury Wrocław Zachód- dostosowanie do potrzeb
osób niepełnosprawnych”.
Adres : Wrocław ul Chociebuska 4-6.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach
montażowych powiązanych z przebudową instalacji kanalizacji sanitarnej do projektowanych
urządzeń w pomieszczeniach przebudowywanych.
Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg dokumentacji
projektowej branży sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych
wytycznych producentów.
1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, według dokumentacji
projektowej, obejmuje:
a). Instalację kanalizacji sanitarnej z PCV
b). Usytuowanie i montaż przyborów .
1.3. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
SST – 02.02.
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie instalacji kanalizacji wewnętrznej /
włączenie do istniejącego pionu KS d110 pcv/.
Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem robót montażowych,
Zakres obejmuje również:
•
zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,
•
demontaż istniejącej instalacji kan. sanitarnej
•
wymagania w zakresie właściwości materiałów/przewody/ i urządzeń .
•
zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w
ujęciu technologicznym,
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacja Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN),
certyfikatami i świadectwami I.T.B., Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

30

1.4. Zakres robót obejmuje:
Wyposażenie instalacyjne obejmuje rury z PVC
Po wykonaniu robót montażowych wykonać próbę szczelności.
1.4.1 Wyposażenie pom. przebudowywanych w budynku CKWZ zapewniają podstawowe
przybory sanitarne:
umywalki porcelanowe –materiał z demontażu,
ustępy ze stelażem – materiał z rozbiórki,
pisuary ceramiczne.
Zakres rzeczowy specyfikacji określa:
Wewnętrzną instalację kanalizacyjną
Przybory sanitarne łączyć podejściami odpływowymi za pomocą łączników i kształtek
przynależnych do projektowanego systemu,
Rury kanalizacyjne, kształtki i akcesoria z rur z PVC ,
2.0. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ogólnej wykonania i odbioru
robót budowlanych [ST B0.00].
Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z Polskimi
Normami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i
urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty
techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360,
o systemie oceny zgodności,.
- Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, o parametrach
równoważnych do przyjętych w projekcie, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego
i projektanta w ramach nadzoru autorskiego. Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów
powodujące konieczność wykonania dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca.
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące, nowe
materiały:
Rury kanalizacyjne PVC łączone na uszczelki na wcisk,
Ksztwłtki PCV ,
pisuary porcelanowe
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptację inspektora nadzoru
3.0. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ogólnej wykonania i
odbioru robót budowlanych [ST B0.00].
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki
materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe
instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne
dokumenty eksploatacyjne.
Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.02 prac należy stosować n/w.
sprzęt:
- Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur PCV
- Elektronarzędzia,
- Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania,
4.0.TRANSPORT.
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ogólnej wykonania i
odbioru robót budowlanych [ST B0.00]
Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne
technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót montażowych instalacji
sanitarnych.
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące środki
transportu:
• Samochód dostawczy 0,9 t,
• Samochód skrzyniowy 510 t,
• Samochód samowyładowczy 5-10 t,
• Samochód techniczny wodno-kanalizacyjny do przeglądu istniejącej kanalizacji zewnętrznej,
• Wózek widłowy z kontenerem na odpady,
5.0.WYKONANIE ROBÓT.
5.1.
Zasady ogólne wykonania robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ogólnej wykonania i
odbioru robót budowlanych [ST B0.00]
5.2.
Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją SST – 02.02 Roboty
montażowe kanalizacji sanitarnej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST – 02.02, są wymagania dotyczące
wykonania robót montażowych wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w przebudowywanych
pomieszczeń basenu we Wrocławskim Parku Wodnym.
- Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z
projektowaną budową kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji obejmuje układ
odprowadzenia ścieków bytowo - gospodarczych do istniejącej kanalizacji wewnętrznej.
5.3 . Rury i przewody kanalizacyjne:
• Roboty montażowe instalacji kanalizacyjnej wykonać zgodnie z projektem:
• System rurociągów instalacji kanalizacyjnej z rur z PVC.
• Podejścia odpływowe prowadzić nad posadzką w bruzdach ściennych, i pod posadzkowych
zgodnie z dokumentacją projektową,
• Przejścia przez stropy i ściany za pomocą przejść murowych PU - KGF, uszczelnione
silikonem uniwersalnym,
• Tuleja osłonowa z rury karbowanej Peszel,
• Masa uszczelniająca z sylikonu uniwersalnego,
• Podejścia odpływowe z rur i kształtek PCW,
• Uchwyty na rurach osadzić w odległościach ≤ 0,6m.
5.4 . Przybory sanitarne:
Umywalki + syfon pionowy , ustępy ze stelażem – materiał z rozbiórki,
Pisuary ceramiczne.
Umywalki i ustępy montować ,jako kompletny zestaw z demontażu po uzyskaniu akceptacji jakości
przyboru przez Inspektora nadzoru, po wykonaniu montażu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu przez inspektora
nadzoru:
Umywalki: na wspornikach z półpostumentem lub równoważne
Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy,
ustępy ze stelażem – materiał z rozbiórki,
pisuary ceramiczne.
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
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6.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ogólnej wykonania i odbioru
robót budowlanych [ST B0.00]
Kontrola i badanie w trakcie robót
Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu
- odpowiedzialnemu za realizację projektu. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem
zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń
Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów,
Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i
zabezpieczające.
7.0. OBMIAR ROBÓT.
7.1.Ogólne zasady obmiaru,
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ogólnej wykonania i
odbioru robót budowlanych [B 0.00],
Jednostką obmiarową jest:
1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnętrzna z rurami łącznikami i kształtkami i
wyposażeniem,
1kpl, podejścia odpływowe,
1szt, przejścia przez ściany,
1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka.
8.0. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.
8.1.Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ogólnej wykonania i
odbioru robót budowlanych [ST B0.00]
8.2.W ramach odbioru należy:
• Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem i specyfikacją
techniczną.
• Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca
obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
• protokół ukończenia robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego,
• Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi
zmianami,
• Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
• Recepty i ustalenia technologiczne,
• Wyniki pomiarów kontrolnych i badań,
• Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń,
• Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Wymagania ogólne:
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ogólnej wykonania i
odbioru robót budowlanych [ST B0.00].
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10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
“Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych,
“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r,”
Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690).
– w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia,
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,
- Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz.
U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych
Polskich Norm dla budownictwa,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich
Norm dla budownictwa
Stosować się do przepisów BHP zgodnie z:
Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.
Normy związane:
PN –92 /B –10735 –Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN –81 /B –10725 –Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN –96 /B –02873 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych
PN –92 /B –01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
PN –92 /B –01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

SST 02.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I DBIORU ROBÓT
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CPV 45410000-4 – Wykonanie tynków
1.Wstęp
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych i gładzi gipsowych
przy „Przebudowie parteru Centrum Kultury Wrocław Zachód- dostosowanie do
potrzeb osób niepełnosprawnych”.
Adres : Wrocław ul Chociebuska 4-6.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie 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 tynkarskich w nowoprojektowanych pomieszczeniach:
-wykonanie tynków cementowo – wapiennych kat. III,
-wykonanie gładzi gipsowych.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz przepisami.
1.5.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
OST B-00.00.00 . Wymagania ogólne pkt. 2 .
2.Materiały
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
2.1.1.Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym.
2.1.2.Woda
Do przygotowania zapraw, betonów i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”.
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użyci wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne oleje i muł.

2.1.3. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych” a w szczególności:
-nie zawierać domieszek organicznych,
-mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
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wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie
0,5mm.
2.1.4.Zaprawy budowlane cementowo – wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
„Zaprawy budowlane zwykłe”.
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po
jej przygotowaniu tj. w okresie 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo – wapiennej należy stosować cement portlandzki według norm PNB-19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować
cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie w zależności od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3.Sprzęt
3.1. Sprzęt do wykonywania tynków
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót tynkarskich powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
-mieszarki do zapraw,
-agregatu tynkarskiego,
-przenośne pojemniki na wodę,
-betoniarki wolno spadowej,
-pompy do zapraw.
4.Transport
4.1.Transport materiałów
Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą
BN-88/6731-08. Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cementowozem,
natomiast cement i wapno sucho gaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem,
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
Suche mieszanki tynkarskie workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i
w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
5.Wykonanie robót
5.1.Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
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
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środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano – montażowych
w okresie obniżonych temperatur”.
5.2.Przygotowanie podłoża
5.2.1.Podłoża tynków zwykłych
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 .
5.2.2.Spoiny w murach z cegły
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 10-proc. roztworem
mydła szarego. Nadmiernie sucha powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą .
5.3. Wykonanie tynków zwykłych
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN70/B-10100 p.3.3.1.
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno i wielo warstwowych powinny być zgodne z
danymi określonymi w tabl.4 normy PN 70/B-10100.
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.
Tynki zwykłe II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób
standardowy.
Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo – wapienne tynków nie
narażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie w proporcji
1:1:2.
Suche mieszanki tynkarskie workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i
w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Suche mieszanki tynkarskie workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i
w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Po wykonaniu tynków wewnętrznych (także w okresie grzewczym) należy zapewnić dobrą
Wentylację pomieszczeń.
Do utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowywanie
wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu lub uzgodnić
oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku. Oznacza to, że na przykład
strumień gorącego powietrza z dmuchawy nie może być skierowany ani bezpośrednio na
powierzchnie tynku, ani tez dmuchawa nie może być umieszczona w zbyt bliskiej odległości od
ściany.
Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie” wody wiążącej z tynku, a
tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.
5.4.Wykonanie gładzi gipsowych
5.4.1.Przygotowanie podłoża pod gładzie
Przed przystąpieniem do wykonywania gładzi należy przygotować podłoże wykonując następujące
czynności:
• oczyszczenie podłoża z elementów mogących osłabić przyczepność gładzi, zwłaszcza z
kurzu, brudu i innych słabo związanych fragmentów tynku, bądź powłok malarskich. Dla
ułatwienia zeskrobania starej farby i zmniejszenia pylenia ścianę należy przed skrobaniem
zmoczyć czystą wodą lub wodą zmieszaną z mydłem malarskim,
• naprawić uszkodzenia tynku (można to uczynić za pomocą materiału przeznaczonego na
wykonanie gładzi). Podczas oględzin podłoża należy zlokalizować wszystkie pęknięcia.
Rysy takie należy poszerzyć, aby móc je później skutecznie wypełnić materiałem naprawczym.
Poszerzenie rys można wykonać ostrym narzędziem np. krawędzią szpachelki,
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• otwory, w których później montować będziemy gniazdka elektryczne, puszki, bądź kontakty, należy
osłonić, wkładając do nich zatyczki z papieru lub krążki wycięte ze styropianu,
• zagruntowanie podłoża środkiem gruntującym, którego zadaniem jest zmniejszenie i
wyrównanie chłonności podłoża oraz poprawienie przyczepności wykonywanej gładzi
gipsowej a ponadto wnika w strukturę podłoża i wzmacnia je.
5.4.2.Wykonanie gładzi
Kolejność czynności:
• wykonanie gładzi na suficie,
• wykonanie gładzi na ścianach,
• szlifowanie.
5.4.3.Wykonanie gładzi na suficie
Pierwszym etapem jest nałożenie warstwy wyrównawczej.
Podczas pracy należy zmieniać kierunek nakładania kolejnych warstw gładzi. Nanoszenie zaczynamy
np. od ściany z oknem i posuwamy się w stronę wnętrza pomieszczenia, po czym zmieniamy kierunek
na przeciwny lub poprzeczny. Takie działanie pozwoli na równomierne rozłożenie masy gipsowej na
całej powierzchni. Należy przestrzegać zasady, że grubość każdej z nakładanych warstw nie może
przekraczać 2 mm.
Nakładanie każdej warstwy kończymy sprawdzeniem równości podłoża. Po nałożeniu warstwy
wyrównawczej ma być ona na tyle równe, by po kolejnym wygładzeniu można było zakończyć pracę.
Warstwę wyrównawczą pozostawiamy na kilka godzin, aby wyschła. Czas ten zależy
od warunków cieplno – wilgotnościowych, panujących w pomieszczeniu, a także od chłonności
podłoża. Warstwę wygładzającą nanosimy w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę w
kierunku do siebie. Ten sposób nakładania zapewni efekt końcowy, bez cieni powstających przy
dziennym oświetleniu.
5.4.4.Wykonanie gładzi na ścianach
Kolejność przy wykonywaniu gładzi na ścianach jest bardzo podobna jak przy sufitach. Pierwszym
etapem jest naniesienie na ściany warstwy wyrównawczej za pomocą długiej pacy, przesuwając ją w
kierunku od dołu do góry ściany. Przy dużych powierzchniach ścianę należy podzielić na mniejsze
pola technologiczne, tak aby można było wykonywać kolejne operacje bez przestojów.
Masę gipsową rozprowadzamy na ścianie ruchami półkolistymi i jednocześnie ją wyrównujemy.
Zachowujemy przez cały czas kierunek od dołu ku górze. Pacę
należy silnie dociskać do podłoża, co pozwoli kontrolować równomierne rozłożenie masy na
powierzchni i dostosować ilość nakładanej masy do stopnia nierówności powierzchni.
Nakładanie pierwszej warstwy należy rozpocząć od miejsc najbardziej odbiegających od płaszczyzny
zakładanego lica ściany, np. powierzchni przy montowanych narożach.
Nakładanie kolejnych partii gipsu musi stopniowo do prowadzić do uzyskania idealnie równej
powierzchni.
Po naniesieniu kolejnej warstwy, gdy gips jeszcze nie jest całkowicie związany,
można zeskrobać ewentualne nierówności, przygotowując w ten sposób powierzchnię do szlifowania.
Do wykonywania naroży wewnętrznych używamy specjalnie wyprofilowanych
szpachelek kątowych. Profilowania naroży należy dokonywać po nałożeniu każdej warstwy masy
szpachlowej.
5.4.5..Szlifowanie Końcową fazą wykonania gładzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przystępujemy do
niego po całkowitym wyschnięciu gładzi. Ewentualne pozostałe jeszcze nierówności usuwa się
papierem ściernym (60-80) lub pacą z siatką do szlifowania (60-120). Gładź można również szlifować
mechanicznie, np. szlifierką
z pochłaniaczem pyłu.
Po zakończeniu szlifowania gładź należy dokładnie odpylić. Pozostawienie pyłu na powierzchni
gładzi spowoduje osłabienie przyczepności kolejnej nakładanej warstwie np. farby. Odpylanie można
przeprowadzić za pomocą szczotki z miękkim włosiem, bądź odkurzacza z odpowiednią końcówką i
pochłaniaczem pyłu.
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6.Kontrola jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakoś
ci robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7 6.1.Badania przed przystąpieniem do
robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić
wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna i wody oraz kruszywa
określone w pkt.2 niniejszej specyfikacji.
6.2.Badania w czasie robót
6.3.1.Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwykłych oraz jednowarstwowych gipsowych powinny być przeprowadzone w
sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań a
w szczególności:
-zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoża,
- przyczepności tynków do podłoża
- wyglądu powierzchni tynku – nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie powinny
rzucać się w oczy w normalnym o świetleniu. Ocena powierzchni tynku w świetle smugowym
(sztucznym świetle padającym pod ostrym kątem albo świetle słonecznym) nie jest miarodajna.
Pęcherze w gotowej powierzchni tynku są niedopuszczalne, jak również większa liczba
skoncentrowanych rys i pęknięć, nawet o szerokości nie przekraczającej 0,2mm,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku – odchylenia powierzchni
tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie może być większe niż 3 mm i w
liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m; odchylenie powierzchni i krawędzi od
kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach do
3,5m wysokości oraz nie więcej niż 6mm w pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości; odchylenie
powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6
mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowym
i (ściany, belki itp.); odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w
dokumentacji nie większe niż 3 mm na 1m.,
- wykończenia tynku na narożach i szczelinach dylatacyjnych – krawędzie, profile oraz fugi muszą
wykazywać idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogą być naruszone ani pofalowane.
7.Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00
„wymagania ogólne” pkt.8
7.1.Jednostka i zasady obmiarowania .
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu tropu.
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5m2.

39

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8.Odbiór robót
8.1.Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt.9.
8.2.Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczy
ścići umyć wodą .
8.3.Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
-tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
-je żeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć
tynk do niższej kategorii.
-w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać
roboty tynkowe.
8.3.Odbiór tynków
8.3.1.Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty ścienne powinny być
zgodne z dokumentacją projektową.
8.3.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od
płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie
większej niż 3 na całej długości kontrolowanej dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunków:
-pionowego – nie mogą być większe niż 2mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6mmna
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).
8.3.3.Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynków przenikających z podłoża, piśeni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzeni a i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
8.3.4.Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien
zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9.Podstawa płatności
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 wymalowań wg ceny jednostkowej, która
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozebranie rusztowań do 4m,
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- przygotowanie podłoża,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych
elementów,
- wykonanie tynków,
- reperacja tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidacji stanowiska roboczego.
10.Przepisy związane
10.1.Normy
- PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i
badania przy odbiorze
- PN –B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-85/B-045500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
- PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku
- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002,9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakoś ci
- PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia
- PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie.
Wartości modularne i zasady koordynacji modularnej
- PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
- PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szlachetny i klej gipsowy.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B: Roboty wykończeniowe
zeszyt 1: Tynki.
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