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ST.O - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
1. Część ogólna.
Przedmiot zamówienia: PROJEKT MODERNIZACJI ELEWACJI BUDYNKU
GARAŻU ZAKŁADU POPRAWCZEGO W BARCZEWIE. DZIAŁKA NR 71/2
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - wymagania ogólne,
odnosi się do wymagań wspólnych, dla wszystkich wymagań technicznych
dotyczących robót budowlanych obejmujących przedmiotowe zadanie.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą
być przestrzegane przez Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu z
dokumentacją projektową i przepisami Prawa Budowlanego. ST określa wymagania
wspólne dla wszystkich elementów robót. Specyfikacja swoim zakresem obejmuje
niżej wymienione prace:
- Roboty przygotowawcze i ziemne
- Roboty budowlane
- Roboty montażowe
1.2 Teren inwestycji.
Teren zakładu poprawczego w Barczewie dz. nr ew. 71/2
- działka zagospodarowana
1.3 Organizacja robot.
- przekazanie placu budowy.
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z uzgodnionymi terminami
prowadzenia robót budowlanych. Zamawiający udostępni na zasadach ogólnie
obowiązujących pomieszczenia dla pracowników Wykonawcy oraz umożliwi
korzystanie dla celów budowy z instalacji sieci wod-kan i energii elektrycznej.
1.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest
zobowiązany do zabezpieczenia instalacji i urządzeń przed uszkodzeniem, a także
do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru lub właściciela obiektu w
przypadku ich uszkodzenia w trakcie realizacji inwestycji.
1.5. Ochrona Środowiska.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i normatywów z zakresu
ochrony środowiska na placu budowy i przyległego terenu. Powinien on unikać
podczas robot działań powodujących zanieczyszczenie powietrza, wód gruntowych.
nadmiernego hałasu itd.
1.6. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej na budowie.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zatrudnionym pracownikom właściwe
warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym celu powinien dostarczyć na

budowę odpowiednie wyposażenie przeciwpożarowe, ochronne oraz inne
urządzenia zapewniające bezpieczne wykonywanie pracy.
Plan BIOZ
Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu BiOZ (plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) na podstawie „Informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia". Plan ten należy dołączyć do projektu
obejmującego przedmiot zamówienia. Plan BiOZ należy opracować zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz. U. Nr 120 póz. 1126,
06.02.2003 Dz. U. Nr 47 póz. 401 26.09.1997 Dz. U. Nr 169 póz. 1650 (Minister
Pracy i Polityki Socjalnej)
1.7. Materiały. Właściwości wyrobów budowlanych.
Przy wykonywaniu robot budowlanych mają być stosowane materiały wykazane w
projekcie, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wykonawca powinien przedstawić inspektorowi nadzoru w
uzgodnionym terminie określone prawem certyfikaty materiałów. Wykonawca jest
odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i zainstalowane urządzenia odpowiadały
wymogom określonym w art. 10 Prawa Budowlanego. Wykonawca zapewni
właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy, zapewni
ich właściwe oznakowanie i udostępni do kontroli inspektorowi nadzoru. Materiały,
które nie uzyskały akceptacji inspektora nadzoru należy usunąć z placu budowy.
l .8. Sprzęt budowlany (maszyny, przyrządy i urządzenia).
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość robot. Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru kopie dokumentów dopuszczających sprzęt do użytkowania, zgodnie z
odpowiednimi przepisami.
1.9. Środki transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportu, które nie
wpłyną na jakość transportowanych materiałów.
1.10. Właściwości wykonywania robot budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową, z
dokumentacją projektową i wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych,
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem przystąpienia do
robot jest komisyjne przekazanie placu budowy. Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu, inspektorowi nadzoru projekt organizacji budowy z zapewnieniem
odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej, określeniem sposobu
składowania materiałów. Wykonawca będzie na bieżąco usuwał wszelkie
zanieczyszczenia powstałe w wyniku prowadzenia robot.
1.11. Kontrola jakości robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot, stosowanych
materiałów i elementów. Zapewni on odpowiedni system kontroli i możliwości
sprawdzenia materiałów. Wykonawca przedstawi w uzgodnionym terminie
inspektorowi nadzoru "Program zapewnienia jakości" z uwzględnieniem
danych dotyczących materiałów i sprzętu, kwalifikacji pracowników. Wszystkie
badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Informacje o

wynikach badań i pomiarów będą przekazywane inspektorowi nadzoru. Inspektor
nadzoru jest uprawniony do wykonywania wszelkich czynności kontrolnych
wykonania robot oraz użycia materiałów.
Dokumentacja budowy obejmuje:
- Informacje o zgłoszeniu robót wraz z załączonym projektem budowlanowykonawczym
- Dziennik budowy
- Księga obmiaru
- Protokoły odbiorów
- Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub
aprobaty techniczne. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji
budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz
udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.
1.12. Obmiar robót.
Obmiar robot określa taktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca na pisemne polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego z podaniem terminu i zakresu robót. Wyniki wpisywane będą w
księdze obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna dla udokumentowania
wszelkich wykonanych robót. Odbioru wykonanych robót dokonuje kierownik
budowy.
Zastosowane urządzenia i sprzęt pomiarowy winne być zaakceptowane przez
Zamawiającego.
1.13. Odbiory robót budowlanych.
Odbiory robót budowlanych odbywają się w następujących etapach:
- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
- Odbiór częściowy
- Odbiór końcowy
- Odbiór pogwarancyjny
Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu.
Odbioru tych robót dokonuje Zamawiający po ich zgłoszeniu przez Wykonawcę za
pomocą wpisu do Dziennika Budowy. Obmiar należy przeprowadzić zgodnie z
zawartą umową. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający w
oparciu o dokonane pomiary w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST.
Odbiór częściowy robót
Odbiór ten polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje Zamawiający .

Odbiór końcowy robót
Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem zgłasza
Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do dokonania odbioru końcowego.
Odbiór końcowy przeprowadza się w terminie ustalonym w umowie.
Odbioru tego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem
Wykonawcy.
Komisja ta dokonuje oceny jakości robót i jej zgodności z dokumentacją projektową
Podczas odbioru końcowego komisja weryfikuje realizacje ustaleń przyjętych w
trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku
niewykonania robót poprawkowych lub uzupełniających komisja może podjąć
decyzje przerwania odbioru i ustalić jego nowy termin.
Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór ten polega na ocenie wykonanych robót zaistniałych w czasie trwania
gwarancji. Odbiór pogwarancyjny dokonuje się przez wizje obiektu z uwzględnieniem
zasad obowiązujących przy odbiorze końcowym robót.
1.14. Dokumenty odbioru końcowego.
Zamawiający ustala wzór protokołu odbioru końcowego, który stanowi podstawowy
dokument dla dokonania czynności odbioru końcowego.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do odbioru końcowego następujące
dokumenty:
- Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami
- Technologię prowadzenia robót
- Dziennik budowy i księgi obmiarów (oryginały)
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych
- Deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności zastosowanych materiałów
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza
następny termin odbioru końcowego. Komisja ustala również terminy wykonania
robót poprawkowych i uzupełniających zestawionych wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
1.15. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru
robót. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w ST.SST, w dokumentacji projektowej, a także w obowiązujących
przepisach.
- Ceny ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wyposażenie wraz z kosztami zakupu,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza
możliwość żądania dodatkowej zapłaty .
1.16. Przepisy związane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -prawo budowlane (Dz.U. nr 89. póz. 414 z późn. zm. z
27 marca 2003r.. Dz.U nr 80 z 10majapoz.718).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 74. póz. 676).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, póz.
1555).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99. póz. 637).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107. póz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr8. póz. 71).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu
oznakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, póz. 728).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr
47 z dnia 19 marca 2003 r., póz. 401)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121, poz.l138).

SST.I Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót budowlanych – odmalowanie elewacji
1.1.

Wstęp

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich
robót budowlanych związanych z – ODMALOWANIE ELEWACJI.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. W dalszej części
opracowania Szczegółowe Specyfikacje Techniczne będzie oznaczana skrótem
SST.
Zakres robót objętych Szczegółowa Specyfikacją Techniczną
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty budowlanomontażowe.
- Roboty przygotowawcze – dokładne wyczyszczenie powierzchni elewacji
- Roboty budowlane- gruntowanie podłoża, malowanie elewacji
Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót budowlanych
należy rozpatrywać łącznie z opisem technologii wykonania robót zawartym w
projekcie budowlanym. Wszystkie prace niezbędne do wykonania i odbioru robót
nieujęte w SST zostały przedstawione w części Ogólnej, które obowiązują przy
wykonywaniu poszczególnych robót ujętych w SST.
Podstawa opracowania
- Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w
materiałach informacyjnych producentów i certyfikatach.
- Normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru
robót budowlano -montażowych i wykończeniowych (wykazy zawarto na końcu każdej
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej)
1.2.

Materiały

ŚRODEK GRUNTUJĄCY
Materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego)
stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed
klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed
wykonaniem warstwy wykończeniowej,
Należy przyjąć zgodnie z systemem.
MASA TYNKARSKA AKRYLOWA
Masa tynkarska akrylowa do wykonywania tynków cienkowarstwowych – gotowy
do użycia produkt na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej z dodatkiem wypełniaczy
mineralnych i pigmentów. Produkt dostarczany w postaci masy tynkarskiej
o podwyższonej odporności na zanieczyszczenia atmosferyczne i różnego rodzaju
uszkodzenia, wysokiej trwałości i zmywalności, paroprzepuszczalny, hydrofobowy.

Farby silikonowe wytwarzane fabrycznie - farby gotowe fabrycznie bez rozcieńczania
i zagęszczania - zgodnie z zasadami wytwórcy.
Farby olejne – malowanie krat.
Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać
akceptację Inspektora Nadzoru. Ewentualne materiały uzyskane np. z rozbiórki
przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbiór
materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru
wpisem do dziennika budowy.
1.3.

Sprzęt

Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów
natryskowych.
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z
dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.

Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
1.5.

Wykonanie robót

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót
zasadniczych:
- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki
materiału podłoża,
- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą
wyrównawczą),
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego
wyschnięcia,
- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań,
odspajających się tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni
(czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw),
ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża,
powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża przez producenta systemu,
Prace należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura
podłoża i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania
poszczególnych materiałów, powinna wynosić od +5°C do +25°C. Elewacja powinna
zostać osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych,
bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która
powinnam zawierać:
- Informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go
stosować,
- Sposób przygotowania farby do malowania,
- Sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np.: pędzle, wałki,
agregaty malarskie),
- Krotność nakładania farby oraz zużycie na 1 m.2,
- Czas między nakładaniem kolejnych warstw,
- Zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
- Zalecenia w zakresie bhp.
Powłoki z farb silikonowych powinny być niezmywalne przy zastosowaniu środków
myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitnomatowy wygląd
powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnie
powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
1.6.

Kontrola jakości robót

Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich
wykonania, nie wcześniej jednak niż po 14 dniach. Badania techniczne należy
przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej nin+50 C i przy wilgotności
względnej powietrza nie wyższej niż 65%.
Odbiór robót malarskich obejmuje:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
• sprawdzenie odporności na wycieranie,
• sprawdzenie przyczepności powłoki,
• sprawdzenie odporności na zmywanie.
1.7.

Obmiar robót

Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót.
1.8.

Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
1.9.

Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 1.8
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.
1.10. Przepisy związane
 PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

SST.II Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót budowlanych – zamurowanie otworów okiennych
1.1.

WSTĘP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zamurowaniem
otworów okiennych w budynku garażu Zakładu Poprawczego w Barczewie.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z zamurowaniem otworów okiennych (3 sztuki):
• Wykucie starego okna stalowego
• Rozebranie obróbek blacharskich i podokienników
• Zamurowanie otworu okiennego
• Uzupełnienie tynków
1.2. MATERIAŁY
Cegła pełna klasy 10
Warunki normowe materiału określa PN–B–12050:1996.
• Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym
pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6
mm nie może przekraczać dla cegły – 10 % cegieł badanych.
• Wymiary: l=250mm, s=120mm, h=65mm. Masa- ok. 3-4 kg
• Wytrzymałość na ściskanie 10,0 Mpa
• Współczynnik przenikania ciepła – 0,7 W/m2K
• Gęstość pozorna 1,7 – 1,9 kg/dm3
• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16%
• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –150 C
odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu.
• Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wg PN-B-12050:1996
• Odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości
1,5 m na inne cegły nie rozpadła się.
Zaprawa
Zaprawa cementowo-wapienna klasy M10.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy
stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż
+5oC.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymalego z wapna niegaszonego, które
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie,
w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
1.3.

SPRZĘT

Do wykonania robót może być wykorzystany każdy sprzęt zaakceptowany przez
Inspektora:
1.4.

TRANSPORT

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych towarów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz na dojazdach do terenu budowy.
Załadunek, transport i rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się tak,
aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały składować w zadaszonych lub
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.
1.5.

WYKONANIE ROBÓT

Rozbiórki
Roboty rozbiórkowe elementów stolarki obejmują usunięcie z terenu budowy
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3,
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie .
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demontażowych należy przestrzegać
przepisów BHP. Ewentualne materiały, np. z rozbiórki, należy wywieźć na wysypisko,
materiały należy poddać utylizacji.
Zamurowanie
Okno należy wykuć w sposób ręczny. W obrębie kotwienia dokonać rozwiercenia
ościeżnicy. Zamurowanie otworu wykonać z cegły budowlanej pełnej klasy 15 na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10. Murowanie wykonać na pełne spoiny.
Przed przystąpieniem do murowania cegły zwilżyć wodą. Uzupełnić tynki wewnątrz
jako cementowo-wapienne z dotarciem do istniejących. Struktura wykonania powłoki
powinna być jednorodna, bez rys i ubytków.
Grubość spoin poziomych w murach z cegły powinny wynosić 12mm, a grubość
spoin pionowych 10mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla
spoin poziomych +5mm i –2mm, a dla spoin pionowych  5mm.
Zaprawa stosowana do murowania powinna mieć konsystencję gęsto plastyczną w
granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8cm.
1.6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Rozbiórki
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do
powtórnego wykorzystania.
Zamurowanie
Sprawdzeniu podlegają:
• zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną
grubość - muru
•

wymiary otworów okiennych i drzwiowych

•

pionowość powierzchni i krawędzi

•

poziomość warstw cegieł

•

grubość spoin i ich wypełnienie

•

zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji

1.7.

OBMIAR ROBÓT

Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót.
1.8.

ODBIÓR ROBÓT

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 1.5. Inspektor dokona odbioru
robót zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Z odbioru końcowego należy sporządzić
protokół zawierający jakościową ocenę wykonanych elementów murowych i dołączyć
do dokumentacji budowy.
1.9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych ST.
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich
odbiorze technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem
wykonania. Roboty towarzyszące opisano w p. 1.3. niniejszej specyfikacji. Elementem
kontroli jakości wykonania tych robót są odbiory techniczne częściowe.
1.10. PRZEPISY I OPRACOWANIA ZWIĄZANE
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr
47, poz. 401);
• Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie.
• Instrukcje producenta zastosowanych materiałów
• Aprobaty techniczne

SST.III Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót budowlanych – powiększenie otworu na bramę wjazdową
1.1 PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z powiększeniem otworu na bramę wjazdową.
Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robót objętych ST.
•
•
•
•
•
•

Odbicie tynków wewnętrznych i zewnętrznych
Wykucie ościeżnicy bramy
Podstemplowanie nadproży
Wykucie ściany w celu powiększenia otworu
Wykucie nadproża żelbetowego
Montaż belek stalowych w miejsce nadproży

Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.
1.2. MATERIAŁY.
Zaprawa
Zaprawa cementowo-wapienna klasy M10.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy
stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż
+5oC.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymalego z wapna niegaszonego, które
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie,
w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
Wyroby walcowane - gotowe ze stali wg PN-EN 10025:2002
Dwuteowniki wg PN – H 93452:2005
1.3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych ST.

Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje
się przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Sprzęt do wykonania przedmiotowych
robót powinien uzyskać akceptację Inspektora.
1.4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych ST.
Do transportu materiałów należy używać środków transportowych odpowiadających
przewożonym materiałom oraz odpowiednich dla nich dróg dojazdowych.
1.5. WYKONANIE ROBÓT.
Zdemontować istniejącą stolarkę, w pierwszej kolejności wyjąć skrzydło z ościeżnicy .
Na końcu wykuć ręcznie ościeże.
WYKUCIE ŚCIANY
Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia .
Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku gdy planowany otwór lub bruzda
przebiega w pobliżu jakichkolwiek linii instalacji.
W przypadku kucia bruzd należy wyrysować na ścianie linię po której należy wykuwać
bruzdę. Do kucia bruzd używać wyłącznie narzędzi ręcznych.
Dopuszcza się używania narzędzi mechanicznych przy wykuwaniu otworów, należy
przy tym pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty kucia należy
prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych zniszczeń w danym
pomieszczeniu.
NADPROŻE
Przed przystąpieniem do montażu miejsce montażu nadproży podstemplować po obu
stronach ściany stalowymi rozporo-ściągami , w której ma nastąpić montaż nadproża
w rozstawie max. co 1 m. Podstemplować należy również strop na kondygnacji poniżej
w miejscu prowadzenia robót. Po wykonaniu prac i odbiorze potwierdzonym wpisem
do dziennika podparcie stropów można zdemontować.
Wykuć gniazda na projektowanej długości dla jednej z belek( nadproża), po
zamontowaniu jednej prace powtórzyć analogicznie dla drugiej belki.
Przed przystąpieniem do montażu dolne stopki belek owija się siatką dla zapewnienia
odpowiedniej przyczepności tynku. Pod belkami stalowymi występują dość duże
naprężenia, dlatego trzeba je opierać na ścianie za pośrednictwem warstwy betonu
lub dwóch, trzech warstw cegieł pełnych. Głębokość oparcia profili przyjmuje się jako
połowę wysokości belki powiększoną o 15 cm.
1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 1.5 .
Roboty podlegają odbiorowi.
1.7. OBMIAR ROBÓT.
Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót.
1.8. ODBIÓR ROBÓT.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 1.5. Inspektor dokona odbioru
robót zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Z odbioru końcowego należy sporządzić

protokół zawierający jakościową ocenę wykonanych elementów ślusarskich i dołączyć
do dokumentacji budowy..
1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych ST.
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich
odbiorze technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem
wykonania. Roboty towarzyszące opisano w p. 1.3. niniejszej specyfikacji. Elementem
kontroli jakości wykonania tych robót są odbiory techniczne częściowe.
1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE.

SST.IV Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót budowlanych – wymiana stolarki okiennej i bram wjazdowych
1.1.

WSTĘP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą stolarki
okiennej i drzwiowej w budynku garażu Zakładu Poprawczego w Barczewie.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wymianą stolarki okiennej
• Wykucie stolarki okiennej stalowej
• Montaż okien PCV
• Montaż bram wjazdowych
• Wywózka gruzu i elementów z rozbiórki
1.2.

MATERIAŁY

Okna PCV
Szyby bezpieczne/antywłamaniowe o klasie odporności P4.
Szyby utrudniające włamanie, mogą zastępować kraty o oczku 150 mm wykonane z
drutu stalowego o średnicy 10 mm.
Dopuszcza się zamontowanie okien gotowych dowolnego producenta.
Bramy wjazdowe
Przewiduje
się
montaż
ocieplanych
systemowych
bram
wjazdowych
jednoczęściowych o wymiarach 270x265 i 240x265 (po 1 szt.) w kolorystyce
wskazanej przez Zamawiającego.
Zestawienie stolarki do wymiany:
LP Rodzaj
Wymiary [cm]
1
1.3.

Okno

87x238

Materiał
obecnie
Stalowe

Ilość
[szt]
3

SPRZĘT

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów stolarki może być
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
− ładowarki,
− Żurawie samochodowe,
− samochody ciężarowe,
− zrywarki,
− młoty pneumatyczne,
− piły mechaniczne,

1.4.

TRANSPORT

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych towarów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz na dojazdach do terenu budowy.
Załadunek, transport i rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się tak,
aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały składować w zadaszonych lub
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.
1.5.

WYKONANIE ROBÓT

Rozbiórki
Roboty rozbiórkowe elementów stolarki obejmują usunięcie z terenu budowy
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3,
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie .
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demontażowych należy przestrzegać
przepisów BHP. Ewentualne materiały, np. z rozbiórki, należy wywieźć na wysypisko,
materiały należy poddać utylizacji.
Montaż
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu
ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub
listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy
wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna
należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów
po przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3
mm przy długości przekątnej do 2 m, 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu
materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone
okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać
po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Osadzenie bram
Osadzenie bram według wytycznych producenta.
1.6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Rozbiórki
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do
powtórnego wykorzystania.
Montaż

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na
stałe. Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem
ościeży. Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wskazywać luzów w
miejscach połączeń z murem . Odchylenie ościeżnic drzwiowych od pionu lub poziomu
nie może przekraczać 2mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak jak 3mm na całą
ościeżnicę. Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi nie mogą być większe niż 3mm.
Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Okucia wpuszczane
nie mogą wystawać ponad powierzchnię . Przedmiotem reklamacji podczas odbioru
powinny stanowić również wszelkie uszkodzenia mechaniczne ościeżnic , ramiaków i
okuć. Szkło nie powinno zniekształcać obrazu i mieć wad na powierzchni. Zestawy
termoizolacyjne powinny mieć wewnętrzne oznaczenia techniczne.
1.7.

OBMIAR ROBÓT

Wg wymagań wspólnych i jednostek użytych w przedmiarze robót.
1.8.

ODBIÓR ROBÓT

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 1.5. Inspektor dokona odbioru
robót zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Z odbioru końcowego należy sporządzić
protokół zawierający jakościową ocenę wykonanych elementów ślusarskich i dołączyć
do dokumentacji budowy.
1.9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiach ogólnych ST.
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich
odbiorze technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem
wykonania. Roboty towarzyszące opisano w p. 1.3. niniejszej specyfikacji. Elementem
kontroli jakości wykonania tych robót są odbiory techniczne częściowe.
1.10. PRZEPISY I OPRACOWANIA ZWIĄZANE
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr
47, poz. 401);
• Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie.
• Instrukcje producenta zastosowanych materiałów
• Normy: PN-88/B – 10085 Stolarka budowlana
• Aprobata techniczna – zał. dot. danych technicznych stolarki stalowej
• Instrukcje producenta zastosowanych materiałów
• Aprobaty techniczne

