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Nazwa specyfikacji technicznej

Malowanie elewacji i naprawa pokrycia dachu
budynku administracyjnego DPS w Gostyninie
przy ul. 3 Maja 47

Adres inwestycji

09-500 Gostynin ul. 3 Maja 47

Inwestor

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
Czarnów 5 09-541 Pacyna

Opracował
mgr inż. Hanna Gromunt
Zestawienie specyfikacji technicznych
Kod CPV
Nazwa
45 110000 – 1
Roboty demontażowe
45 261210 - 9
Pokrycie dachu blachą (blachodachówką)
45 442100 – 8
Roboty malarskie
45 200000 - 9
Roboty budowlane betonowe (nawierzchnia parkingu)
I.

Wymagania ogólne

I.1. Wstęp
Przedmiot specyfikacji technicznej:
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach wykonania pokrycia dachu budynku j.w.
Zakres stosowania s.t.
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy ją stosować przy wykonaniu
robót związanych z przedmiotem opracowania
Zakres robót objętych s.t.
- wymiana/naprawa obróbek blacharskich
- wymiana/naprawa/uszczelnienie pokrycia dachu blachodachówką
- malowanie elewacji farbą silikatową
I.2. Wymagania ogólne należy stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami
technicznymi
Kod CPV
Nazwa
Wymagania ogólne
45 110000 – 1
Roboty demontażowe
45 261210 - 9
Poszycie dachu
45 442100 – 8
Roboty malarskie
45 200000 - 9
Roboty budowlane betonowe
I.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Zakres robót do wykonania ujęto w przedmiarze kosztorysu inwestorskiego. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z założeniami.
I.4. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy
I.5. Zgodność robót z kosztorysem inwestorskim
Zakres robót oraz ich sposób wykonania powinien być zgodny założeniami kosztorysu inwestorskiego.
I.6. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
I.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz otoczenia. Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej wynikające z zabru-

dzeń, hałasu lub innych przyczyn. Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie zgodnym z przepisami BHP.
I.8. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać będzie sprawny sprzęt
na terenie budowy. Materiały składowane będą w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wynikłym jako rezultat realizacji robót
lub personel odpowiada wykonawca.
I.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Wszystkie materiały zastosowane w procesie technologicznym realizacji robót muszą być dopuszczone do
stosowania przez odpowiednie jednostki w postaci świadectw dopuszczających z brakiem szkodliwości
oddziaływania na środowisko.
I. Materiały
I.1. Wymagania
Wszystkie użyte materiały powinny być nowe i posiadać dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami. Materiały nie odpowiadające tym wymogom nie mogą być zastosowane. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszystkich materiałów budowlanych zastosowanych w trakcie wykonywania robót.
I.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Miejsce składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy w uzgodnieniu z inwestorem. Odpowiedzialnym za składowanie i zabezpieczenie materiałów będzie wykonawca robót. Wszystkie
materiały należy przechowywać i składować zgodnie z zaleceniem Producenta. Wariantowe zastosowanie
innego materiału musi być uzgodnione i zatwierdzone przez inwestora przed ich zastosowaniem.
II. Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość robót. Sprzęt stosowany musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz posiadać aktualne dopuszczenie do stosowania. Dotyczy to:
i
- Rusztowania, elektronarzędzia, drabiny, wiadra, pędzle, wałki, mieszadła, betoniarki, kielnie, kilofy, młotki, poziomice,
III. Transport
Wykonawca będzie stosował środki transportu tylko takie, które nie wpłynął niekorzystnie na jakość robót
oraz otoczenie zewnętrzne. Wykonawca będzie na bieżąco na własny koszt usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Organizacja
robót musi uwzględnić normalne użytkowanie części administracyjnej budynku. Teren wokół budynku,
istniejące drogi i place wewnętrzne umożliwiają prawidłowe planowanie dostaw materiałów.

IV. Wykonanie robót
IV.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Do wykonania robót Wykonawca będzie mógł przystąpić po przekazaniu placu budowy przez Inwestora.
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z umową oraz za jakość robót i zastosowanych materiałów. Następstwa jakichkolwiek błędów spowodowanych przez wykonawcę przy prowadzeniu
robót , zostaną poprawione przez niego na własny koszt. Zakres wykonywanych robót określają szczegółowe opisy i przedmiary robót: Wykonywanie robót należy prowadzić zgodnie z normami, obowiązującymi
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu prac muszą posiadać
wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia i wykonywania robót- szczególnie dotyczy to
osób pracujących na wysokościach. ( aktualne badania wysokościowe).

V. Kontrola jakości robót
V.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wszystkie pomiary kontroli
jakości będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Inwestor będzie oceniać zgodność stosowanych materiałów i robót po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli przeprowadzonej przez wykonawcę.
V.2. Certyfikaty i deklaracje
Inwestor dopuści do użytku tylko te materiały które posiadają:
- certyfikat materiałów pod wzg. Bezpieczeństwa zgodnie z polskimi normami.
- Deklaracje zgodności zgodnie z polską normą lub aprobatą techniczną.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
V.3. Dziennik budowy
nie występuje
V.4. Pozostałe dokumenty
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:
- Protokół przekazania terenu budowy
- Umowa cywilno - prawna
- Protokoły odbioru robót
- Protokoły narad i ustaleń
- Korespondencje na budowie
V.5. Przechowanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla inwestora. Za zabezpieczenie dokumentów odpowiada
wykonawca.
VI. Obmiar robót
Obmiar robót będzie określała specyfikacja techniczna w postaci przedmiarów robót. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarach lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inwestora na
piśmie.

VII. Odbiór robót
Roboty będą podlegały następującym etapom:
a)Odbiór częściowy: roboty zanikowe
b)Odbiór końcowy
Gotowość danej części robót do odbioru wykonawca zgłasza inwestorowi. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inwestora i wykonawcy. Komisja dokona
oceny robót na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności ze specyfikacją.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymogów
a nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu- komisja dokona potrąceń wartości wykonanych robót.
VII.1.
Dokumenty niezbędne do odbioru robót
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Atesty i certyfikaty oraz deklaracje zgodności materiałów.
2. Oświadczenie Kierownika o zakończeniu robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą określone w protokole.
Termin ich wykonania ustali komisja. .
VIII. Podstawa płatności
Forma płatności ujęta jest w umowie zawartej pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

VIII. Roboty rozbiórkowe
Kod CPV 45110000-1
Przed przystąpieniem do prac demontażowych teren budowy należy odpowiednio zabezpieczyć i pozasłaniać przedmioty mogące ulec zniszczeniu oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych., zgodnie
z wymogami BHP
Roboty demontażowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003
nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty demontażowe należy wykonywać ręcznie w sposób określony w SST lub przez inspektora nadzoru. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych
uszkodzeń. O
Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Obmiar robót.
Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. Ilość jednostek obmiarowych robót
określa się na podstawie przedmiaru robót.
Odbiór robót.
1.. Podstawa odbioru.
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. Przedmiot odbioru.
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. 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.

IX. POKRYCIE DACHU – NAPRAWA I WYMIANA

CPV 45261210-9
1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru wymiany pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad
dach budynku,
2. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi
ponad dach budynku tzn.:
 Wymiana pokrycia dachu w niezbędnym zakresie
 Wymiana rynien i rur spustowych j.w., uszczelnienie, regulacja spadków
 Obróbki blacharskie.- częściowa wymiana i uszczelnienie
3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych.
4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
przetargową, SST i poleceniami Inspektora.
Materiały
1. Wymagania ogólne
Zastosowane materiały do wykonania zamówienia powinny odpowiadać polskim normom i posiadać
między innymi:
 Aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich
 Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania
2. Podstawowe materiały do wykonania zamówienia:


Blacha stalowa dachówkowa powlekana – grub. 0.50÷0.60 mm,[np. wg PN-61/B-10245, PN-EN
10203:1998] – typ jak istniejące pokrycie dachu



Akcesoria blacharskie.



Rynny i rury spustowe systemowe PCV (system istniejący)

3.

Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca zobowiązany jest używać takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

4.

Transport i składowanie.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.

Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych
i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie
z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie folią.
Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch
warstwach tak, aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunięciem i uszkodzeniem.
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki
transportu powinny być zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany
w normach państwowych lub świadectwach ITB.
Do transportu materiałów stosować:
 Samochód skrzyniowy o ładowności do 5 t
 Samochód dostawczy 0,9 t.
5. Wykonanie robót
5.1. Docieplenie
Docieplenie dachu wykonać poprzez ułożenie wełny mineralnej grub. 60 mm o współcz. λ min. 0,038
2
W/m K pomiędzy kontrłatami.
5.2. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci-szerokości.
Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz temperaturze nie niższej od –15°C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych.
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCW powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN
607:1999.5.9.10.
Do montażu rynien używać uchwytów PCV. Rynna powinna opierać się na hakach lub wisieć na nich.
Ze względu na rozszerzalność termiczną nie może być przymocowana na sztywno. Haki należy
mocować wkrętami a nie gwoździami, które obciążona rynna może wyrwać. Zwykle dla rynien z
tworzyw rozstaw uchwytów wynosi około 50-70 cm, w zależności od przekroju rynny
i stosowanej grubości materiału oraz zaleceń producenta. Na hakach nie można opierać złączek
dylatacyjnych, łuków, wylotów oraz połączeń odcinków rynien. Mocuje się je w odległości około
15 cm od tych elementów. Przy łączeniu rynien należy przestrzegać instrukcji producenta.
Rury spustowe należy mocować do ściany za pomocą obejm. Są one wykonane z tego samego
materiału co rury. Obejmy rozmieszcza się pod kielichami rur w odstępach co 1,8-2 m. Rury spustowe
można mocować także za pomocą uchwytów, które po przykręceniu są niewidoczne
z zewnątrz. Przy długości okapu do 12 m montuje się 1 rurę na końcu rynny.
5.4. Poszycie z blachy dachówkowej powlekanej i obróbki blacharskie
Należy zastosować blachę dachówkową rodzaju istniejącej. Obróbki blacharskie muszą być takiej
szerokości, aby przy niskim spadku połaci dachowej wyeliminować możliwość podciekania wód opadowych przy dużym wietrze i „zacinających” opadach atmosferycznych. Kolor blachy należy uzgodnić
z Inwestorem Do montażu stosuje się wkręty z płaskim łbem – odpowiednie do łat drewnianych jak i
wkręty samowiercące. Ze względy na rozszerzalność cieplną materiału należy zwrócić szczególną
uwagę, aby nie połączyć obróbki blacharskiej z ostatnią łatą. Zapewniamy w ten sposób pokryciu
możliwość kompensacji ewentualnych naprężeń.

6.

Kontrola jakości.

6.1. Kontrola jakości materiałów.
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją przetargową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo
rzędnym dokumentem.
Odbiorom prac zanikających podlega:
 Jakość materiałów,
 Prostolinijność rzędów pokrycia dachowego ,
 Rozmieszczenie styków każdego wielkości zakładów,
 Równość pokrycia,
 Szczelność pokrycia.
7.

Obmiar robót
Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania
z dokumentacją i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji powykonawczej.
Jednostką obmiarową robót jest:
2
- m pokrytej powierzchni, docieplenia
- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość robót określa się na podstawie obmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoża
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody,
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych.
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej
o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.
8.2. Odbiór robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub
utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
 podłoża ,
 jakości zastosowanych materiałów,
 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
 dokumentacja przetargowa,
 zapisy dotyczące wykonywania robót dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiałów,
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
Odbiór poszycia oraz obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementów do ścian,
sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.
9. Przepisy związane
9.1 Normy.
PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje.
Wymagania i badania.

Inne dokumenty i instrukcje.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z
2003 roku z późniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004.

ZUAT fi 15/V.07/2003 - -Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty”
– Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z
2002 r. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1126).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych
PN-EN 607:1999

ST.02. ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45 442100 – 8
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wym. w pkt.
1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót malarskich
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inżyniera
2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każda wodę zdatna do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.3. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
– wodę – do farb wapiennych,
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.4. Farby budowlane gotowe
2.4.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby silikatowe wytwarzane fabrycznie
Na tynkach stosować farby silikatowe zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5. Środki gruntujące
2.5.1. Przy malowaniu farbami silikatowymi:
– pow. betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile swiad. dopuszczenia nowego
rodzaju farby nie podaje inaczej,
– na chłonnych pow. stosować do gruntowania farbę emulsyjna rozcieńczona woda w stos. 1:3–5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i synt. pow. zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost:
benzyna lakiernicza).
2.5.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoga w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno
być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy utyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robót
Przy malowaniu pow. wewn. temp. powinna być min. +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia ogrzewac.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temp. 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 napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i
sufitów można wykonać po całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i
urządzeń sanitarnych) i robót elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek, osunięciu usterek na stropach
i tynkach.
5.1. Przygotowanie podłoży
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia pow. powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa cem.-wapienną. Pow. powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawa cem.-wapienna. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami silikatowymi do gruntowania stosować farbę tego samego rodzaju z jakiej
ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczona woda w stos. 1:3–5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stos. środków myjących i dezynfekujących
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolita zgodna ze wzorcem,
bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczę, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć
jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w
różnych odcieniach.
6. Kontrola jakości
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować sprawdzenie
wyglądu powierzchni, wsiąkliwości, wyschnięcia podłoga, czystości Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod
malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania przeprowadza się przy temp. powietrza min. +5°C przy wilg. powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem.
Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi Jeśli badania dadzą
wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań
dało wynik ujemny, usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
7. Obmiar robót
Jednostka obmiarowa robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej
8.1. Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stos. w budownictwie. Podłoże, posiadające
drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa cęm-wapienna do robót
tynkowych lub odpowiednia szpachlówka. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od wykonania, podłoże przed gruntowaniem
oczyścić
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1.Sprawdzenie wyglądu zewn. powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy
odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnie
malowana do powłok o dobrej jakości wykonania. 8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie
polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełniana lub bawełniana szmatka
kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoga polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoga
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu badanej powierzchni
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotka lub szmatka. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podłoga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C-81901:2002 Farby

PODŁOŻA, PODKŁADY BETONOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych
związanych z wykonaniem podkładów i podłoży betonowych pod parking z płytek polbruku.
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45262000-1 Podłoża i podkłady z zapraw i betonu
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich.
Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa.
1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem podkładów betonowych na podłożu gruntowym z betonu C12/15,
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Do wykonania podkładów i podłoży mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania podkładów betonowych muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych
materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
- Cement portlandzki,
- Zaprawa cementowa,
- Beton C12/15.
Cement-wymagania i badania.
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:
- dla betonu klasy C8/10 ÷ C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację
Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma
pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed użyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom:
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3;
1996, PN-EN 196-6; 1997,
- sprawdzenie zawartości grudek.
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą
spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):
- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,
- koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany
objętości:
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek
(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się
występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w
palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement
nie może być użty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone u z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);
cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego
załadunku i wyładunku cementu luzem
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement
przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i
czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po
okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie. 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 cementowych 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 +5°C. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Kruszywo
Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez domieszek
ciał obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.
Kruszywo powinno 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 betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.
Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodę pitną. Beton
Beton powinien spełniać następujące wymagania:
- przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru recepturą,
- każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą,
- wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w PB i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje
się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do robót powinien korzystać z następującego sprzętu:
- Samochód dostawczy do 0,9 t
- Wyciąg.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.
4.2. Transport materiałów
Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego.
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności masy,
zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).Czas trwania
transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o
takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. Plastyfikatory
należy przechowywać w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze
od +50C do +350C najlepiej uŜyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN63/B-06251.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 1.3 Ogólnej
specyfikacji technicznej.
6.2. Badania w czasie robót
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, e zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych.
- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną wyżej. oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań
doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.
6.3. Badania w czasie odbioru
Badania podkładów betonowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich
wymagań a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
oględziny i pomiary)
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców
Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie:
- równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu dwumetrowej
łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 2mm.
- odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,
6.4. Ocena wyników badań
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, które
wykazują odstępstwa od postanowień szczegółowej specyfikacji technicznej powinny zostać
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podkładów i podłoży betonowych są:
- [m2] dla podkładów betonowych,
- [m2] dla podkładów betonowych na stropach,
- [m2] warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej,
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru podkładów.
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być odebrane.

- podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie wykonać.
8.2. Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania podkładów.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z
zanieczyszczeń.
8.3. Odbiór podkładów i podłoży
Odbiór gotowych podkładów przeprowadzać zgodnie z normą PN-62/B-10145 „Posadzki z betonu i
zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. Odbiór następuje po stwierdzeniu
zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność
wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w
pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach.
Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
- wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych
próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót
- równości podkładu
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu
metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm.
- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową
- prawidłowości ukształtowania powierzchni,
- prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
- prawidłowości wykonania spadków,
Odbiór gotowych podkładów i podłoży powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
- ocenę wyników badań
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podłoga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych
temperatur.
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